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BAB
I
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LatarBelakang
Latar Belakang Penyusunan Manual SPMI
1.2. Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan Sasaran Manual SPMI adalah sebagai berikut:
1. Memberikan arah serta landasan pengembangan dan penerapan sistem penjaminan
mutu di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Ngudi Waluyo
2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentangSPMI
yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Ngudi Waluyo
3. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual/prosedur dalam
SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu

Manual SPMI
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BAB
II
2.1.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

Visi Universitas Ngudi Waluyo
Menjadi Universitas yang berbudaya sehat dan bereputasi Internasional Pada tahun
2040 .

2.2.

Misi Universitas Ngudi Waluyo
a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam berbagai bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi yang berwawasan kesehatan dan berbudaya sehat.
b. Mengembangkan budaya akademik yang sehat
dan menyebarluaskan ilmu
pengetahuan dan teknologi melalui penyelenggaraan penelitian, publikasi ilmiah dan
pengabdian kepada masyarakat.
c. Membentuk sistem manajemen universitas yang memiliki akuntabilitas dan
aksesibilitas serta berbudaya organisasi yang sehat
d. Membentuk. jaringan kerjasama yang sehat
(stakeholder) di dalam dan luar negeri.

2.3.

dengan para pemangku kebijakan

Tujuan Universitas Ngudi Waluyo
a. Mendapatkan pengakuan sebagai perguruan tinggi bereputasi internasional dengan
menyusun dan mengembangkan standar akademik ke arah standar internasional.
b. Menghasilkan sumber daya manusia yang beretika dan berbudaya sehat dalam
pembangunan masyarakat.
c. Memiliki daya saing semua produk pendidikan dengan mengembangkan sistem
penjaminan mutu pendidikan tinggi, yang terstruktur dan berkesinambungan.
d. Memiliki kehidupan akademik yang sehat dilandasi nilai-nilai budaya bangsa dan jati
diri UNW.
e. Memiliki dan mengembangkan budaya penelitian di kalangan dosen dan mahasiswa
sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing.
f. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil-hasil
penelitian untuk menyelesaikan masalah-masalah aktual di masyarakat berdasarkan
tanggung jawab sosial kepada masyarakat.
g. Membentuk kerjasama dengan lembaga-lembaga atau instansi-instansi lain baik
didalam dan diluar negeri yang terkait untuk memperluas cakrawala lembaga.
h. Memiliki sistem tata kelola organisasi yang menerapkan nilai-nilai budaya sehat.
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2.4.

Sasaran Universitas Ngudi Waluyo
a. Mewujudkan sistem akademik yang handal dan beriorientasi pada budaya sehat yang
bermutu.
b. Mewujudkan terpenuhinya rasio dosen dan latar belakang pendidikan dosen
seluruhnya (100%) sudah magister (S2) dan memiliki NIDN serta memiliki jabatan
akademik serendah-rendahnya Asisten Ahli.
c. Mengirimkan setidaknya 50% dosen untuk studi lanjut S3.
d. Mewujudkan perguruan tinggi dan semua program studi terakreditasi B oleh BANPT/Lam PTKes.
e. Memiliki rintisan jurnal ilmiah yang terakreditasi nasional.
f. Mewujudkan terlaksanakannya seminar nasional yang menghasilkan prosiding
berkualifikasi nasional.
g. Mewujudkan penambahan program studi baru.
h. Mewujudkan penguatan kerjasama dalam negeri dan rintisan kerjasama luar negeri.
i. Mewujudkan sistem tata kelola yang baik dan sehat berbasis IT.
j. Mewujudkan tersedianya sarana prasarana yang memadahi.

Manual SPMI

3

4

Manual SPMI

BAB
III

MANUAL STANDAR
PENDIDIKAN
Universitas Ngudi Waluyo

MANUAL STANDAR PENDIDIKAN

Kode Dokumen : MNL/SPMIUNW/001
Revisi

:1

Tanggal

: 20 Oktober 2017

MANUAL
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Manual SPMI

5

6

Manual SPMI

BAB I
Visi, Misi dan Tujuan

1.1

Visi
Menjadi Universitas yang berbudaya sehat dan bereputasi Internasional Pada tahun
2040 .

1.2

Misi
1.2.1.
1.2.2.

1.2.3.
1.2.4.

1.3

Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam berbagai bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi yang berwawasan kesehatan dan berbudaya sehat.
Mengembangkan budaya akademik yang sehat dan menyebarluaskan ilmu
pengetahuan dan teknologi melalui penyelenggaraan penelitian, publikasi
ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.
Membentuk sistem manajemen universitas yang memiliki akuntabilitas dan
aksesibilitas serta berbudaya organisasi yang sehat
Membentuk. jaringan kerjasama yang sehat dengan para pemangku kebijakan
(stakeholder) di dalam dan luar negeri.

Tujuan
1.3.1.

1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.

1.3.7.
1.3.8.

Manual SPMI

Mendapatkan pengakuan sebagai perguruan tinggi bereputasi internasional
dengan menyusun dan mengembangkan standar akademik ke arah standar
internasional.
Menghasilkan sumber daya manusia yang beretika dan berbudaya sehat dalam
pembangunan masyarakat.
Memiliki daya saing semua produk pendidikan dengan mengembangkan sistem
penjaminan mutu pendidikan tinggi, yang terstruktur dan berkesinambungan.
Memiliki kehidupan akademik yang sehat dilandasi nilai-nilai budaya bangsa
dan jati diri UNW.
Memiliki dan mengembangkan budaya penelitian di kalangan dosen dan
mahasiswa sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing.
Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil-hasil
penelitian untuk menyelesaikan masalah-masalah aktual di masyarakat
berdasarkan tanggung jawab sosial kepada masyarakat.
Membentuk kerjasama dengan lembaga-lembaga atau instansi-instansi lain baik
didalam dan diluar negeri yang terkait untuk memperluas cakrawala lembaga.
Memiliki sistem tata kelola organisasi yang menerapkan nilai-nilai budaya
sehat.
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BAB II
MANUAL PENETAPAN
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

2.1

Tujuan Manual
Manual ini digunakan untuk memberikan pedoman proses perumusan dan penetapan
standar kompetensi lulusan.

2.2

Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini diperlukan untuk pedoman bagi setiap pihak yang terkait tentang hal- hal
yang harus dikerjakan, uraian detail pekerjaan, bagaimana, dan bilaman perkerjaan
dilakukan pada saat penyusunan, dan penetapan kompetensi lulusan yang didasarkan
peraturan perundang undangan yang berlaku.

2.3

Pihak Terkait
1. Rektor
2. Tim Adhoc
3. Ketua BPM
4. Wakil rektor
5. Dekan
6. Senat

2.4

Rincian Manual Penetapan Standar
NO
1

Subyek/Pelaku
Rektor

a.

b.

c.

2

8

Tim Adhoc

a.

Penjelasan Tentang Kegiatan
Dokumen
Yang Dilakukan
Sesuai
dengan
ketentuan SK Rektor
perundang-undangan
maka
kegiatan
pertama
yang
dilakukan
rektor
adalah
menetapkan tim penyusun
manual standar kompetensi
lulusan
Mengajukan final draft standar
ke
senat
untuk
minta
pertimbangan
Setelah manual disusun maka
Rektor
mengesahkan
dan
memberlakukan
standar
melalui
penetapan
dalam
bentuk surat keputusan rektor
Mengumpulkan dan Mendalami Dokumen
mengenai
peraturan
dan Standar
perundang-undangan
yang
mengatur
tentangaspek

Manual SPMI
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Ketua BPM

kompetensi
lulusan
di
perguruantinggi
b. Melakukan
telaah
atas
peraturan
dan
kebijakan
yayasan dan institusi terkait
dengan kompetensi lulusan
c. Melakukan evaluasi diri dengan
menerapkan SWOT analisis
d. Melaksanakan studi pelacakan
atau survey tentang aspek yang
hendak dibuatkan standarnya ,
terhadap
pemangku
kepentingan internal dan/atau
eksternal
e. Merumuskan draf awal Standar
kompetensi lulusan
f. Melakukan
sosialisasi
draf
standar ke stakeholder internal
dan
eksternal
untuk
memperoleh masukan.
g. Memfinalisasi standar dengan
memperhatikan
masukan
stakeholder
Bersama dengan tim adhoc :
Dokumen
a. Mengumpulkan dan Mendalami Standar
mengenai
peraturan
dan
perundang-undangan
yang
mengatur
tentang
aspek
kompetensi
lulusan
di
perguruan tinggi
b. Melakukan
telaah
atas
peraturan
dan
kebijakan
yayasan dan institusi terkait
dengan kompetensi lulusan
c. Melakukan evaluasi diri dengan
menerapkan SWOT analisis
d. Melaksanakan studi pelacakan
atau survey tentang aspek yang
hendak dibuatkan standarnya ,
terhadap
pemangku
kepentingan internal dan/atau
eksternal
e. Merumuskan draf awal Standar
Kompetensi Lulusan
f. Melakukan
sosialisasi
draf
standar ke stakeholder internal
dan
eksternal
untuk
memperoleh masukan.
g. Memfinalisasi standar dengan
memperhatikan
masukan
stakeholder

9

10

4

Dekan

5

Wakil Rektor

Bersama dengan tim adhoc :
a. Mengumpulkan dan Mendalami
mengenai
peraturan
dan
perundang-undangan
yang
mengatur
tentang
aspek
kompetensi
lulusan
di
perguruan tinggi
b. Melakukan
telaah
atas
peraturan
dan
kebijakan
yayasan dan institusi terkait
dengan kompetensi lulusan
c. Melakukan evaluasi diri dengan
menerapkan SWOT analisis
d. Melaksanakan studi pelacakan
atau survey tentang aspek yang
hendak dibuatkan standarnya ,
terhadap
pemangku
kepentingan internal dan/atau
eksternal
e. Merumuskan draf awal Standar
Kompetensi Lulusan
f. Melakukan
sosialisasi
draf
standar ke stakeholder internal
dan
eksternal
untuk
memperoleh masukan.
g. Memfinalisasi standar dengan
memperhatikan
masukan
stakeholder
a. Bersama dengan tim adhoc :
 Mengumpulkan
dan
Mendalami
mengenai
peraturan dan perundangundangan yang mengatur
tentang aspek kompetensi
lulusan di perguruan tinggi
 Melakukan telaah atas
peraturan dan kebijakan
yayasan
dan
institusi
terkait dengan kompetensi
lulusan
 Melakukan evaluasi diri
dengan menerapkan SWOT
analisis
 Melaksanakan
studi
pelacakan atau survey
tentang aspek yang hendak
dibuatkan standarnya ,
terhadap
pemangku
kepentingan
internal
dan/atau eksternal
 Merumuskan draf awal

Dokumen
Standar

Dokumen
Standar

Manual SPMI

b.
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Senat

a.

b.

Manual SPMI

Standar
Kompetensi
Lulusan
 Melakukan sosialisasi draf
standar ke stakeholder
internal dan eksternal
untuk
memperoleh
masukan.
 Memfinalisasi
standar
dengan
memperhatikan
masukan stakeholder
Mengajukan Final Draft standar
kerektor sebelum dimintakan
pertimbangan senat.
Melakukan
pemeriksaan Pertimbangan
terhadap Standar Kompetensi Senat
Lulusan yang telah dibuat oleh
tim adhoc.
Memberikan
pertimbangan
kelayakan standar
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BAB III

MANUAL PELAKSANAAN
KOMPETENSI LULUSAN

3.1. Tujuan Manual Pelaksanaan
Manual pelaksanaan ini dibentuk bertujuan untuk untuk memberikan pedoman bagaimana
standar dilaksanakan atau bagaimana pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan.
3.2. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyusunan
dan pelaksanaan standar kompetensi lulusan untuk semua program studi.
3.3. Pihak Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam pelaksanaan standar kompetensi lulusan adalah:
1. Rektor
2. Warek I
3. Dekan
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
3.4. Rincian Kegiatan Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan.
Uraian untuk manual pelaksanaan kompetensi lulusan adalah:
NO
1

SUBYEK/PELAKU
Rektor

a.
b.
c.

2

Wakil Rektor I

a.
b.

12

Penjelasan tentang kegiatan yang
dilakukan
Mengesahkan standar kompetensi
lulusan
Mengevaluasi pelaksanaan standar
kompetensi
lulusan
yang
dilaksanakan
Membuat pedoman pelaksanaan
standar kompetensi lulusan
Bersama-sama
dengan
Dekan
merumuskan pedoman pelaksanaan
standar kompetensi lulusan.
Bersama-sama
dengan
dekan
melakukan sosialiasi pelaksanaan
standar
kompetensi
lulusan,
Pedoman Pelaksanaan, Laporan
pelaksanaan

Dokumen
Pedoman
Pelaksanaan

Pedoman
Pelaksanaan
Laporan
Pelaksanaan

Manual SPMI

3

Dekan

4

Ketua Program
Studi

5

Dosen

Manual SPMI

c. Bersama-sama dengan Dekan
memantau
kemajuan
pelaksanaan
standar kompetensi lulusan di semua
program studi.
d. mengevaluasi pelaksanaan standar
kompetensi lulusan
e. Mempertanggungjawabkan
pelaksanaan standar kompetensi
lulusan ke Rektor melalui laporan
pelaksanaan standar kompetensi
lulusan
a. Bersama-sama dengan Warek I
merumuskan pedoman pelaksanaan
standar kompetensi lulusan.
b. Bersama-sama dengan Warek I
melakukan sosialiasi pelaksanaan
standar
kompetensi
lulusan,
Pedoman Pelaksanaan, Laporan
pelaksanaan
c. Bersama-sama dengan Warek I
memantau
kemajuan
pelaksanaanstandar
kompetensi
lulusan di semua program studi.
d. Mengevaluasi pelaksanaan standar
kompetensi lulusan
a. Mengembangkan kompetensi lulusan
sesuai kebutuhan stakeholder dan
visi misi universitas
b. Bertanggung jawab terhadap
kompetensi lulusan baik
pengetahuan, ketrampilan, maupun
moral
a. Mengarahkan
mahasiswa
agar
mencapai
standar
kompetensi
lulusan yang telah ditetapkan
b. Menyelenggarakan
pembelajaran
yang
berbudaya
sehat
dan
bereputasi internasional
c. Menyelenggarakan
pembelajaran
dengan
memperhatikan
perkembangan
jaman
serta
kebutuhan stakeholder pengguna
lulusan

Pedoman
Pelaksanaan
Laporan
Pelaksanaan

Pedoman
Pelaksanaan
Laporan
Pelaksanaan

Pedoman
Pelaksanaan
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BAB IV
MANUAL EVALUASI
KOMPETENSI LULUSAN

4.1. Tujuan Manual
Manual Evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan ini disusun untuk dapat ini
digunakan sebagai pedoman evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan yang
dilakukan oleh pihak terkait.
4.2. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan berlaku ketika standar
kompetensi lulusan harus dievaluasi ketercapaian proses standar. Salah satu Kegiatan yang
dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan proses standar adalah melakukan kegiatan
audit internal.
Kegiatan audit internal ini dirancang untuk mempersiapkan unit pelaksana teknis sebagai
unit yang melaksanakan standar agar secara simultan melakukan evaluasi terhadap apa
yang telah dilakukan dan sekaligus mempersiapkan hal-hal yang dianggap perlu untuk
meningkatkan pencapaian standar yang telah ditetapkan secara bertahap dan
berkelanjutan.
Tujuan diselenggarakannya Audit Internal adalah untuk:
a.

Mengetahui kesiapan dan kemampuan setiap program studi dalam melakukan upaya
untuk meningkatkan mutu akademik, memenuhi persyaratan standar minimum, dan
melakukan implementasi

b.

Memeriksan atau mengevaluasi kepatuhan auditee pada proses standar.

c.

Memeriksan atau mengevaluasi konsistensi auditee dalam melaksanakan
proses standar kompetensi lulusan.

d.

Mendapatkan gambaran sejauh mana kemampuan masing-masing program studi
untuk memenuhi standard dan indikator mutu yang telah ditentukan dalam
menjalankan proses pembelajaran, serta sebagai dasar penentuan prioritas perbaikan
berdasarkan hasil temuan audit

4.3. Pihak Yang Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam pelaksanaan standar kompetensi lulusan adalah:
1. Rektor

14

2.

Ketua BPM

3.

Warek I

Manual SPMI

4. Dekan
5. Ketua Program Studi
4.4. Rincian Kegiatan yang dilakukan
Uraian untuk manual evaluasi standar kompetensi lulusan adalah:
NO
1

Subyek/Pelaku
Rektor

a.
b.
c.

2

Warek I

a.

b.

c.
3

Dekan

a.

b.

c.
4

Ketua BPM

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Manual SPMI

Penjelasan tentang kegiatan yang
dilakukan
Meminta BPM untuk melakukan audit
internal.
Mengangkat para auditor internal
yang telah lulus menjadi auditor.
Meminta dan mempelajari hasil audit
kompetensi lulusan dari ketua BPM
Bersama-sama
dengan
Dekan
merumuskanpedoman monitoring dan
evaluasi
pelaksanaan
standar
kompetensi lulusan
Memantau dan memberikan arahan
kinerja
Program
Studi
dalam
melaksanakan standar kompetensi
lulusan
Bersama-sama dengan Dekan
mempersiapkan UPT mengikuti audit
internal.
Bersama-sama dengan Warek I
merumuskan pedoman monitoring
dan evaluasi pelaksanaan standar
kompetensi lulusan
Memantau dan memberikan arahan
kinerja
Program
Studi
dalam
melaksanakan standar kompetensi
lulusan
Bersama-sama dengan Warek I
mempersiapkan UPT mengikuti audit
internal.
Merencanakan jadwal audit internal
setiap tahun akademik
Merancang program atau instrumen
audit berdasarkan dokumen standar
Menyeleksi dan melatih calon auditor
internal.
Menyiapkan bahan pelatihan bagi
calon auditor internal.
Menyusun prosedur baku audit
internal.
Melakukan pelatihan audit internal
kepada para calon auditor.
Melakukan kegiatan desk evaluation
untuk kegiatan audit internal

Waktu

15

5

Ketua Program Studi

6

Auditor Internal

h. Mengumumkan hasil audit.
i. Mempresentasikan dan melaporkan
hasil audit kepada Rektor.
a. Mengikuti
sosialisasi
penyelenggaraan audit internal yang
dilakukan Tim Audit.
b. Menyiapkan data yang berkaitan
dengan kegiatan audit internal
berkenaan dengan audit kompetensi
lulusan.
a. Mengikuti
pelatihan
yang
diselenggarakan oleh BPM.
b. Menyatakan
kesediaan
sebagai
auditor setelah dinyatakan lulus.
c. Mempelajari
hasil
pelaksanaan
standar kompetensi lulusan yang
disiapkan oleh Auditee.
d. Melakukan
visit
ke
auditee
sebagaipelaksana standar kompetensi
lulusan.
e. Membuat laporan audit internal
untuk kegiatan standar kompetensi
lulusan kepada kepala Tim Auditor

.
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BAB V
MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN
KOMPETENSI LULUSAN

5.1. Tujuan Manual
Tujuan manual pengendalian standar kompetensi lulusan disusun adalah untuk dijadikan
pedoman dalam kegiatan pengendalian pelaksanaan standar kompetensi lulusan.
5.2. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual pengendalian ini berlaku ketika sebuah standar harus dikendalikan
pelaksanaannya agar kegiatan penyelenggaraan standar kompetensi lulusan sesuai dengan
peraturan perundang undangan yang berlaku
5.3. Pihak Yang Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam pelaksanaan standar kompetensi lulusan adalah:
1. Rektor
2. Kepala BPM
3. Warek I
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
5.4. Langkah Langkah/Prosedur
Uraian untuk manual pengendalian standar proses pembelajaran adalah:
NO
1

2

Manual SPMI

Subyek/Pelaku Penjelasan tentang kegiatan yang dilakukan
Rektor
a. Melakukan tindakan preventif jika hasil
yang ditemukan dalam proses audit belum
sesuai dengan indikator yang telah
ditentukan.
b. Melakukan tindakan korektif jika
hasilaudit tidak sesuai dengan indikator
yang ditentukan
Warek I
a. Bersama dengan Dekan dan Ketua
Program
Studi
mengendalikan
pelaksanaan standar kompetensi lulusan
b. Bersama dengan Dekan dan Ketua
Program Studi melakukan tindakan
korektifatau preventif untuk memperbaiki
pelaksanaan standar yang relevan sesuai
dengan hasil audit

Waktu

17

18

3

Dekan

4

Ketua BPM

5

Ketua Program
Studi

a.

Bersama dengan Warek dan Ketua
Program
Studi
mengendalikan
pelaksanaan standar kompetensi lulusan
b. Bersama dengan Warek dan Ketua
Program Studi melakukan tindakan
korektif atau preventif untuk memperbaiki
pelaksanaan standar yang relevan sesuai
dengan hasil audit
c. Bekerja sama dengan Ketua Program Studi
mengendalikan kompetensi lulusan.
Bersama-sama dengan tim Audit
merekomendasikan hal-hal yang menjadi
tindakan prerventif dan korektif yang harus
dilakukan oleh Audittee.
a. Bekerja sama dengan Dekan
mengendalikan kompetensi lulusan.
b. Melaksanakan tindakan preventif
ataukorektif, jika perlu, sesuai dengan
rekomendasi timAudit.
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BAB VI
MANUAL PENINGKATAN
KOMPETENSI LULUSAN

6.1. Tujuan Manual
Manual peningkatan standar kompetensi lulusan disusun agar dapat digunakan sebagai
pedoman untuk meningkatkan standar kompetensi lulusan berdasarkan hasil evaluasi pada
saat audit internal.
6.2. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku untuk peningkatan salah satu indikator kinerja setelah suatu siklus
penjaminan mutu berakhir. Dalam kegiatan audit akademik dilakukan Site Visit ke
unit/Program Studi. Dari hasil rekomendasikan yang diberikan oleh tim audit bersamasama dengan BPM maka selanjutnya program studi menetapkan rencana tindak lanjut
untuk tahun berikutnya.
6.3. Subjek yang Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam peningkatan standar isi pembelajaran adalah:
1. Rektor
2. Ketua BPM
3. Warek I bidang akademik
4. Tim Adhoc
5. Ketua Program Studi
6.4. Rincian Kegiatan Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan
Uraian untuk manual peningkatan standar kompetensi lulusan adalah:
No

Subyek/Pelaku

1

Rektor

Manual SPMI

Penjelasan tentang kegiatan yang
dilakukan
a.
Membentuk dan mengesahkan tim
adhoc penyusun peningkatan standar
kompetensi lulusan melalui SK
Rektor.
b.
Mengesahkan
dan
memberlakukanstandar yang baru
yang merupakan peningakatan dari
standar yang sudah ada melalui SK
Rektor

Waktu

19

2

Warek I

a.

b.
3

BPM

a.
b.
c.

4

Tim Adhoc

a.

b.
c.
d.

e.
f.

g.

5

20

Ketua Program
Studi

Bersama dengan BPM dan Tim Adhoc
menyusun standar yang sudah
ditingkatkan dan norma yang harus
diperhatikan pada saat menetapkan
standar.
Bersama Dekan, BPM , dan Tim Adhoc
mensosialisasikan standar yang telah
ditingkatan
Membantu Rektor menentukan Tim
Adhoc
peningkatan
standar
kompetensi lulusan
Bersama-sama dengan Warek 1
dandekan melakukan sosialisasi
standar yang telah ditingkatkan.
Bersama tim Adhoc melakukan
finalisasi
standar
yang
telah
mengalami peningkatan
Mengumpulkan
dan
Mendalam
mengenai peraturan dan perundangundangan yangmengatur tentang
aspek
kompetensi
lulusan
diperguruan tinggi.
Melakukan telaah atas peraturan dan
kebijakan yayasan dan institusi
terkait dengan kompetensi lulusan
Melakukan evaluasi diri dengan
menerapkan SWOT analisis
Melaksanakan studi pelacakan atau
survey tentang aspek yang hendak
dibuatkan standarnya , terhadap
pemangku
kepentingan
internal
dan/atau eksternal
Merumuskan draf awal Standar
kompetensi lulusan
Bersama Warek 1, Dekan, dan BPM
melakukan sosialisasi draf standar ke
stakeholder internal dan eksternal
untuk memperoleh masukan.
Memfinalisasi
standar
denganmemperhatikan
masukan
stakeholder

Bersama sama dengan dosen melakukan
perbaikan/peningkatan standar terhadap
indikator yang sudah tercapai
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BAB I
VISI, MISI DAN TUJUAN

1.1 Visi Universitas Ngudi Waluyo
Menjadi Universitas yang berbudaya sehat dan bereputasi Internasional Pada tahun 2040
1.2 Misi Universitas Ngudi Waluyo
Sebagai bagian dari perguruan tinggi swasta memiliki fungsi dan peran yang strategis
dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang selaras
dengan misi Universitas Ngudi Waluyo. Adapun rincian dari misi Universitas Ngudi Waluyo
adalah sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan
dan teknologi yang berwawasan kesehatan dan berbudaya sehat.
2. Mengembangkan budaya akademik yang sehat dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan
dan teknologi melalui penyelenggaraan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian
kepada masyarakat.
3. Membentuk sistem manajemen universitas yang memiliki akuntabilitas dan aksesibilitas
serta berbudaya organisasi yang sehat
4. Membentuk. jaringan kerjasama yang sehat dengan para pemangku kebijakan
(stakeholder) di dalam dan luar negeri.
1.3 Tujuan Universitas Ngudi Waluyo
Sejalan dengan visi dan misi Universitas Ngudi Waluyo, maka Tujuan Universitas Ngudi
Waluyo sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang keahlian bisnis dan informatika untuk
menghasilkan lulusan berkualitas yang mempunyai keunggulan komparatif dan
keunggulan kompetitif serta berjiwa kewirausahaan.
2. Melakukan penelitian terapan secara terstruktur dalam rangka pemecahan masalah di
segala bidang ilmu dan informatika serta untuk menunjang upaya ketahanan ekonomi
nasional, khususnya kewirausahaan maupun sektor riil.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat secara terstruktur dengan mendelivery ilmu
pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat melalui prakarsa dan peran aktif dengan
jalan memberikan pelayanan jasa yaitu memberikan pelatihan, workshop, seminar, dan
program pendampingan manajemen.
4. Memelihara dan mengembangkan atmosfir kehidupan akademik yang sehat dan dinamis
untuk membentuk masyarakat ilmiah yang menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran,
terbuka, kritis, bertanggungjawab, kreatif, inovatif, dan tanggap terhadap permasalahanpermasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat bisnis.
5. Menjalin dan meningkatkan kerjasama kelembagaan yang saling menguntungkan
dengan instansi pemerintah, industri, lembaga pendidikan tinggi lain, baik di tingkat
nasional, regional, dan internasional.
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6. Mengoptimalkan kualitas kinerja kelembagaan pada semua aspek kegiatan yang
berdasarkan visi dan misi menjadi Universitas yang berbudaya sehat dan bereputasi
Internasional Pada tahun 2040.

24
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BAB II
MANUAL PENETAPAN
STANDAR ISI PEMBELAJARAN

2.1 Tujuan Manual
Manual ini digunakan untuk memberikan pedoman proses perumusan dan penetapan
standar isi pembelajaran.
2.2Luas Lingkup Manual dan Penggunaan
Manual ini diperlukan untuk pedoman bagi setiap pihak yang terkait tentang hal-hal yang
harus dikerjakan, uraian detail pekerjaan, bagaimana, dan bilamana perkerjaan dilakukan
pada saat penyusunan, dan penetapan kurikulum yang didasarkan peraturan perundang
undangan yang berlaku.
2.3 Pihak Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam Penetapan manual isi standar adalah:
1. Rektor
2. Kepala Lembaga SPMI
3. Tim Adhoc
4. Wakil Rektor Akademik
5. Senat Universitas
2.4 Rincian Manual Penetapan Standar
Uraian untuk manual penetapan standar isi pembelajaran adalah :
No
1

Subyek/Pelaku
Rektor

Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan
1. Sesuai dengan ketentuan perundangundangan maka kegiatan pertama yang
dilakukan rektor adalah menetapkan tim
penyusun manual standar isi pembelajaran.
2. Mengajukan final draft standar ke senat
untuk minta pertimbangan.
3. Setelah manual disusun makan Rektor
mengesahkan dan memberlakukan standar
melalui penetapan dalam bentuk surat
keputusan rektor

Dokumen

2

Kepala Lembaga
SPMI

1. Membantu rector Membentuk tim Ad Hoc
untuk menyusun manual penetapan
standar penyusunan kurikulum
2. Melakukan koordinasi dan monitoring
perkembangan perumusan standar.

SK Rektor
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3. Melakukan finalisasi perumusan standar
bersama-sama dengan tim Ad Hoc.
4. Mempersiapkan SK penetapan stadar yang
akan ditanda tangani oleh rektor.
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3

Tim Adhoc

1. Mengumpulkan dan mendalami mengenai
peraturan dan perundangundangan yang
mengatur tentang aspek pembelajaran di
perguruan tinggi.
2. Melakukan telaah atas peraturan dan
kebijakan yayasan dan institusi terkait
dengan proses pembelajaran
3. Melakukan
evaluasi
diri
denganmenerapkan SWOT analisis
4. Melaksanakan studi pelacakan atausurvey
tentang aspek yang hendak dibuatkan
standarnya,
terhadap
pemangku
kepentingan internaldan/atau eksternal
5. Merumuskan
draf
awal
Standar
IsiPembelajaran
6. Melakukan
sosialisasi
draf
standar
kestakeholder internal dan eksternaluntuk
memperoleh masukan.
7. Memfinalisasi
standar
denganmemperhatikan
masukanstakeholder

Dokumen
Standar

4

Wakil Rektor
Akademik

1. Bersama dengan tim adhoc melakukan
langkah 1-7 sseperti yang dikerjakan oleh
tim adhoc.
2. Menngajukan Final Draft standar ke rektor
sebelum dimintakan pertimbangan senat.

Dokumen
Standar

5

Senat Universitas

1. Melakukan pemeriksaan terhadap Standar Pertimbangan
Isi Pembelajaran yang telah dibuat oleh tim
Senat
adhoc.
2. Memberikan
pertimbangan
kelayakanstandar
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BAB III

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR ISI PEMBELAJARAN

3.1 Tujuan Manual Pelaksanaan
Manual pelaksanaan ini dibentuk bertujuan untuk untuk memberikan pedoman bagaimana
standar dilaksanakan atau bagaimana pemenuhan Standar Isi Pembelajaran.
3.2 Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyusunan
dan pelaksanaan standar isi pembelajaran untuk semua program studi.
3.3 Pihak Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam pelaksanaan standar isi pembelajaran adalah:
1. Rektor
2. Warek I Bidang Akademik
3. Dekan
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
3.4 Rincian Kegiatan Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran
Uraian untuk manual penetapan standar isi pembelajaran adalah :
No
1

Subyek/Pelaku
Rektor

Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan
1. Mengesahkan kurikulum program studi
dengan menerbitkan surat keputusan
rektor yang menyatakan pemberlakuan
kurikulum bagi setiap program studi.

Dokumen

2

Wakil Rektor I

1. Bersama-sama
dengan
Dekan
merumuskan
pedoman
pelaksanaan
standar isi pembelajaran.
2. Bersama-sama dengan dekan melakukan
sosialiasi
pelaksanaan
standar
isi
pembelajaran.
3. Bersama-sama dengan Dekan memantau
kemajuan pelaksanaan isi pembelajaran di
semua program studi.
4. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan
standar isi pembelajaran ke Rektor melalui
laporan
pelaksanaan
standar
isi
pembelajaran.

Pedoman
Pelaksanaan

3

Dekan

1. Membentuk Tim Kurikulum fakultasdan
program studi untuk merumuskan Capaian

Laporan
Pelaksanaan
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pembelajaran dan RPS.
2. Bersama-sama dengan Warek I melakukan
sosialisasi mengenai pedoman penyusunan
isi pembelajaran (Capaian pembelajaran
dan RPS).
3. Memastikan
ketersediaan
kurikulum
berbasis KKNI & SN-DIKTI untuk semua
program studi dengan memperhatikan
kedalaman
dan
keluasan
materi
pembelajaran mengacu pada capaian
pembelajaran lulusan.
4. Melaporkan perkembangan pelaksanaan
standar isi pembelajaran secara rutin ke
warek 1

28

4

Ketua Program
Studi

1. Bersama sama dengan tim kurikulum
program
studi
melakukan
proses
penyusunan standar isi pembelajaran
(kurikulum, CP, dan RPS).
2. Melaksanakan standar isi pembelajaran
3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan
standar isi pembelajaran secara rutin ke
warek Dekan

Laporan
Pelaksanaan

5

Tim Penyusun
Kurikulum

1. Mengikuti
sosialisasi
pedoman
penyusunan kurikulum yang dilakukan
oleh Warek 1 bersama Dekan.
2. Secara rutin berkala melakukan program
pelatihan dan/atau penyegaran tentang
metode pembelajaran.
3. Menggali dan mengembangkan metode
pembelajaran yang inovatif dan kreatif
dengan fokus menjadikan mahasiswa
sebagai ‘subyek yang belajar secara aktif
dan partisipatif’.

Dokumen
Standar

6

Dosen

1. Secara rutin berkala mengikuti program
pelatihan dan/atau penyegaran tentang
metode pembelajaran.
2. Melaksanakan pembelajaran berdasarkan
RPS.

Laporan
Pelaksanaan
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BAB IV
MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR ISI PEMBELAJARAN

4.1 Tujuan Manual
Manual Evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran ini disusun untuk dapat ini
digunakan sebagai pedoman evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran yang dilakukan
oleh pihak terkait.
4.2Luas Lingkup Manual dan Penggunaanya
Manual evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran berlaku ketika standar isi
pembelajaran harus dievaluasi ketercapaian isi standar. Salah satu Kegiatan yang dilakukan
untuk mengevaluasi pelaksanaan isi standar adalah melakukan kegiatan audit internal.
Kegiatan audit internal ini dirancang untuk mempersiapkan unit pelaksana teknis sebagai
unit yang melaksanakan standar agar secara simultan melakukan evaluasi terhadap apa
yang telah dilakukan dan sekaligus mempersiapkan hak-hal yang dianggap perlu untuk
meningkatkan pencapaian standar yang telah ditetapkan secara bertahap dan
berkelanjutan.
Tujuan diselenggarakannya Audit Internal adalah untuk:
a. Mengetahui kesiapan dan kemampuan setiap program studi dalam melakukan upaya
untuk meningkatkan mutu akademik, memenuhi persyaratan standar minimum, dan
melakukan implementasi
b. Memeriksan atau mengevaluasi kepatuhan auditee pada isi standar.
c. Memeriksan atau mengevaluasi konsistensi auditee dalam melaksanakan isi standar
pembelajaran.
d. Mendapatkan gambaran sejauh mana kemampuan masing-masing program studi untuk
memenuhi standard dan indikator mutu yang telah ditentukan dalam menjalankan
proses pembelajaran, serta sebagai dasar penentuan prioritas perbaikan berdasarkan
hasil temuan audit.
4.3 Pihak Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam pelaksanaan standar isi pembelajaran adalah:
1. Rektor
2. Dekan
3. Ketua Program Studi
5. Lembaga Penjamin Mutu ( LPM )
6. Audit Internal
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4.4 Rincian Kegiatan Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran
Uraian untuk manual penetapan standar isi pembelajaran adalah :
No
1

30

Subyek/Pelaku
Rektor

Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan
1. Meminta LPMI untuk melakukan audit
internal.
2. Mengangkat para auditor internal yang telah
lulus menjadi auditor.
3. Meminta dan mempelajari hasil audit isi
pembelajaran dari kepala LPMI

2

Dekan

1. Bersama-sama dengan Dekan merumuskan
pedoman
monitoring
dan
evaluasi
pelaksanaan standar isi pembelajaran.
2. Memantau dan memberikan arahan kinerja
Program Studi dalam melaksanakan standar
penyusunan isi pembelajaran.
3. Bersama-sama
dengan
Dekan
mempersiapkan UPT mengikuti audit
internal.

3

Ketua Program
Studi

1. Mengikuti sosialisasi penyelenggaraan audit
internal yang dilakukan Tim Audit.
2. Menyiapkan data yang berkaitan dengan
kegiatan audit internal berkenaan dengan
audit isi pembelajaran.

4

Lembaga
Penjamin Mutu (
LPM )

5

Auditor Internal

1. Merencanakan
jadwal
audit
internal
setiaptahun akademik untuk kegiatan
evaluasi kurikulum
2. Merancang program atau instrumen audit
berdasarkan dokumen standar.
3. Menyeleksi dan melatih calon auditor
internal.
4. Menyiapkan bahan pelatihan bagi calon
auditor internal.
5. Menyusun prosedur baku audit internal.
6. Melakukan pelatihan audit internal kepada
para calon auditor.
7. Melakukan kegiatan desk evaluation untuk
kegiatan audit internal
8. Mengumumkan hasil audit.
9. Mempresentasikan dan melaporkan hasil
audit kepada Rektor.
1. Mengikuti pelatihan yang diselenggarakan
oleh LPMI.
2. Menyatakan kesediaan sebagai auditor
setelah dinyatakan lulus.
3. Mempelajari hasil pelaksanaan standar isi
pembelajaran yang disiapkan oleh Auditee.
4. Melakukan visit ke auditee sebagai pelaksana

Waktu
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standar isi pembelajaran.
5. Membuat laporan audit internal untuk
kegiatan standar isi pembelajaran kepada
kepala Tim Auditor
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BAB V
MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN
STANDAR ISI PEMBELAJARAN

5.1 Tujuan Manual
Tujuan manual pengendalian standar isi pembelajaran disusun adalah untuk dijadikan
pedoman dalam kegiatan pengendalian pelaksanaan standar isi pembelajaran.
5.2 Luas Lingkup Manual dan Penggunaanya
Manual pengendalian ini berlaku ketika sebuah standar harus dikendalikan pelaksanaannya
agar kegiatan penyelenggaraan standar isi pembelajaran sesuai dengan peraturan
perundang undangan yang berlaku
5.3 Pihak Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam pelaksanaan standar isi pembelajaran adalah:
1. Rektor
2. Warek I Bidang Akademik
3. Dekan
4. Ketua Program Studi
5. Kepala Badan Penjaminan Mutu (BPM )
5.4 Rincian Kegiatan Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran
Uraian untuk manual penetapan standar isi pembelajaran adalah :
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No
1

Subyek/Pelaku
Rektor

2

Warek I / Dekan

3

Ketua Program
Studi

4

Lembaga

Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan
1. Melakukan tindakan preventif jika hasil yang
ditemukan dalam proses audit belum sesuai
dengan indicator yang telah ditentukan.
2. Melakukan tindakan korektif jika hasil audit
tidak sesuai dengan indikator yang
ditentukan.
1. Warek 1 bersama dengan Dekan dan Ketua
Program Studi mengendalikan pelaksanaan
standar isi pembelajaran
2. Warek 1 bersama dengan Dekan dan Ketua
Program
Studi
melakukan
tindakan
korektifatau preventif untuk memperbaiki
pelaksanaan standar yang relevan sesuai
dengan hasil audit.
1. Bekerja
sama
dengan
Dekan
mengendalikanisi pembelajaran.
2. Melaksanakan tindakan preventif atau
korektif,
jika
perlu,
sesuai
dengan
rekomendasi tim Audit.
Bersama-sama
dengan
tim

Waktu
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Penjamin Mutu (
LPM )
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Auditmerekomendasikan
hal-hal
yang
menjadi tindakan prerventif dan korektif
yang harus dilakukan oleh Audit
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BAB VI
MANUAL PENINGKATAN
STANDAR ISI PEMBELAJARAN

6.1 Tujuan Manual
Manual peningkatan standar isi pembelajaran disusun agar dapat digunakan sebagai
pedoman untuk meningkatkan standar isi pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi pada
saat audit internal.
6.2 Luas Lingkup Manual dan Penggunaanya
Manual ini berlaku untuk peningkatan salah satu indikator kinerja setelah suatu siklus
penjaminan mutu berakhir. Dalam kegiatan audit akademik dilakukan SiteVisit ke
unit/Program Studi. Dari hasil rekomendasikan yang diberikan oleh tim audit bersamasama dengan LMPMI maka eelanjutnya program studi menetapkan rencana tindak lanjut
untuk semester tahun berikutnya.
6.3 Pihak Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam pelaksanaan standar isi pembelajaran adalah:
1. Rektor
2. Warek I Bidang Akademik
3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu ( LPM )
4. Tim Adhoc
5. Ketua Program Studi
6.4 Rincian Kegiatan Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran
Uraian untuk manual penetapan standar isi pembelajaran adalah :
No
1

34

Subyek/Pelaku
Rektor

2

Wakil Rektor I

3

Lembaga
Penjamin Mutu (
LPM )

Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan
1. Membentuk dan mengesahkan tim adhoc
penyusun
peningkatan
standar
isi
pembelajaran melalui SK Rektor.
2. Mengesahkan dan memberlakukan standar
yang baru yang merupakan peningakatan dari
standar yang sudah ada melalui SK Rektor.
1. Bersama dengan LPM dan Tim Adhoc
menyusun standar yang sudahditingkatkan
dan norma yang harusdiperhatikan pada saat
menetapkanstandar.
2. Bersama Dekan, LPMI, dan Tim Adhoc
1. Membantu Rektor menentukan Tim Adhoc
peningkatan standar isi pembelajaran.
2. Bersama-sama dengan Warek 1 dan dekan
melakukan sosialisasi standar yang telah
ditingkatkan.

Waktu
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4

Tim Adhoc

5

Ketua Program
Studi
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3. Bersama tim Adhoc melakukan finalisasi
standar yang telah mengalami peningkatan.
1. Mengumpulkan
dan
Mendalam
mengenaiperaturan
dan
perundangundangan yang mengatur tentang aspek
pembelajaran di perguruan tinggi.
2. Melakukan telaah atas peraturan dan
kebijakan yayasan dan institusi terkaitdengan
proses pembelajaran
3. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan
SWOT analisis
4. Melaksanakan studi pelacakan atau survey
tentang aspek yang hendak dibuatkan
standarnya, terhadap pemangku kepentingan
internal dan/atau eksternal
5. Merumuskan draf awal Standar Isi
Pembelajaran.
6. Bersama Warek 1, Dekan, dan LPMI
melakukan sosialisasi draf standar ke
Stakeholder internal dan eksternal untuk
memperoleh masukan.
7. Memfinalisasi
standar
dengan
memperhatikan masukan Stakeholder.
Bersama sama dengan dosen melakukan
perbaikan/peningkatan standar terhadap
indikator yang sudah tercapai
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BAB I
Visi, Misi dan Tujuan

1.1

Visi
Menjadi Universitas yang berbudaya sehat dan bereputasi Internasional Pada tahun
2040 .

1.2

Misi
1.2.1.
1.2.2.

1.2.3.
1.2.4.

1.3

Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam berbagai bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi yang berwawasan kesehatan dan berbudaya sehat.
Mengembangkan budaya akademik yang sehat dan menyebarluaskan ilmu
pengetahuan dan teknologi melalui penyelenggaraan penelitian, publikasi
ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.
Membentuk sistem manajemen universitas yang memiliki akuntabilitas dan
aksesibilitas serta berbudaya organisasi yang sehat
Membentuk. jaringan kerjasama yang sehat dengan para pemangku kebijakan
(stakeholder) di dalam dan luar negeri.

Tujuan
1.3.1. Mendapatkan pengakuan sebagai perguruan tinggi bereputasi internasional
dengan menyusun dan mengembangkan standar akademik ke arah standar
internasional.
1.3.2. Menghasilkan sumber daya manusia yang beretika dan berbudaya sehat dalam
pembangunan masyarakat.
1.3.3. Memiliki daya saing semua produk pendidikan dengan mengembangkan sistem
penjaminan mutu pendidikan tinggi, yang terstruktur dan berkesinambungan.
1.3.4. Memiliki kehidupan akademik yang sehat dilandasi nilai-nilai budaya bangsa
dan jati diri UNW.
1.3.5. Memiliki dan mengembangkan budaya penelitian di kalangan dosen dan
mahasiswa sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing.
1.3.6. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil-hasil
penelitian untuk menyelesaikan masalah-masalah aktual di masyarakat
berdasarkan tanggung jawab sosial kepada masyarakat.
1.3.7. Membentuk kerjasama dengan lembaga-lembaga atau instansi-instansi lain baik
didalam dan diluar negeri yang terkait untuk memperluas cakrawala lembaga.
1.3.8. Memiliki sistem tata kelola organisasi yang menerapkan nilai-nilai budaya
sehat.
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BAB II
MANUAL PENETAPAN
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

2.1

Tujuan Manual
Manual ini digunakan untuk memberikan pedoman proses perumusan dan penetapan
standar proses pembelajaran.

2.2

Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini diperlukan untuk pedoman bagi setiap pihak yang terkait tentang hal- hal
yang harus dikerjakan, uraian detail pekerjaan, bagaimana, dan bilaman perkerjaan
dilakukan pada saat penyusunan, dan penetapan proses pembelajaran yang didasarkan
peraturan perundang undangan yang berlaku.

2.3

Pihak Terkait
1. Rektor
2. Tim Adhoc
3. Ketua BPM
4. Wakil rektor
5. Dekan
6. Senat

2.4

Rincian Manual Penetapan Standar
NO
1

2
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Subyek/Pelaku
Rektor

Penjelasan Tentang Kegiatan Yang Dilakukan
Dokumen
a. Sesuai dengan ketentuan perundang- SK Rektor
undangan maka kegiatan pertama yang
dilakukan rektor adalah menetapkan tim
penyusun manual standar proses
pembelajaran.
b. Mengajukan final draft standar ke
senat untuk minta pertimbangan
c. Setelah manual disusun makan Rektor
mengesahkan
dan
memberlakukan
standar melalui penetapan dalam bentuk
surat keputusan rektor

Tim Adhoc

a. Mengumpulkan
dan
Mendalami Dokumen
mengenai peraturan dan perundang- Standar
undangan yang mengatur tentang aspek
pembelajaran di perguruan tinggi
b. Melakukan telaah atas peraturan dan
kebijakan yayasan dan institusi terkait
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dengan proses pembelajaran
Melakukan
evaluasi
diri
dengan
menerapkan SWOT analisis
d. Melaksanakan studi pelacakan atau
survey tentang aspek yang hendak
dibuatkan standarnya , terhadap
pemangku
kepentingan
internal
dan/atau eksternal
e. Merumuskan draf awal Standar Proses
Pembelajaran
f. Melakukan sosialisasi draf standar ke
stakeholder internal dan eksternal untuk
memperoleh masukan.
g. Memfinalisasi
standar
dengan
memperhatikan masukan stakeholder
Bersama dengan tim adhoc :
a. Mengumpulkan
dan
Mendalami
mengenai peraturan dan perundangundangan yang mengatur tentang aspek
pembelajaran di perguruan tinggi
b. Melakukan telaah atas peraturan dan
kebijakan yayasan dan institusi terkait
dengan proses pembelajaran
c. Melakukan
evaluasi
diri
dengan
menerapkan SWOT analisis
d. Melaksanakan studi pelacakan atau
survey tentang aspek yang hendak
dibuatkan standarnya , terhadap
pemangku
kepentingan
internal
dan/atau eksternal
e. Merumuskan draf awal Standar Proses
Pembelajaran
f. Melakukan sosialisasi draf standar ke
stakeholder internal dan eksternal untuk
memperoleh masukan.
g. Memfinalisasi
standar
dengan
memperhatikan masukan stakeholder
Bersama dengan tim adhoc :
a. Mengumpulkan
dan
Mendalami
mengenai peraturan dan perundangundangan yang mengatur tentang aspek
pembelajaran di perguruan tinggi
b. Melakukan telaah atas peraturan dan
kebijakan yayasan dan institusi terkait
dengan proses pembelajaran
c. Melakukan
evaluasi
diri
dengan
menerapkan SWOT analisis
d. Melaksanakan studi pelacakan atau
survey tentang aspek yang hendak
dibuatkan standarnya , terhadap
pemangku
kepentingan
internal
c.

3

Ketua BPM

4

Dekan
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Dokumen
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dan/atau eksternal
Merumuskan draf awal Standar Proses
Pembelajaran
f. Melakukan sosialisasi draf standar ke
stakeholder internal dan eksternal untuk
memperoleh masukan.
Memfinalisasi
standar
dengan
memperhatikan masukan stakeholder
a. Bersama dengan tim adhoc :
 Mengumpulkan dan Mendalami
mengenai
peraturan
dan
perundang-undangan
yang
mengatur
tentang
aspek
pembelajaran di perguruan tinggi
 Melakukan telaah atas peraturan
dan kebijakan yayasan dan institusi
terkait dengan proses pembelajaran
 Melakukan evaluasi diri dengan
menerapkan SWOT analisis
 Melaksanakan studi pelacakan atau
survey tentang aspek yang hendak
dibuatkan standarnya , terhadap
pemangku kepentingan internal
dan/atau eksternal
 Merumuskan draf awal Standar
Proses Pembelajaran
 Melakukan sosialisasi draf standar
ke
stakeholder internal
dan
eksternal
untuk
memperoleh
masukan.
 Memfinalisasi
standar
dengan
memperhatikan
masukan
stakeholder
c. Mengajukan Final Draft standar kerektor
sebelum
dimintakan
pertimbangan
senat.
a. Melakukan
pemeriksaan
terhadap
Standar Proses Pembelajaran yang telah
dibuat oleh tim adhoc.
b. Memberikan pertimbangan kelayakan
standar
e.

42

5

Wakil Rektor

6

Senat

Dokumen
Standar

Pertimbangan
Senat
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BAB III
MANUAL PELAKSANAAN
PROSES PEMBELAJARAN

3.1. Tujuan Manual Pelaksanaan
Manual pelaksanaan ini dibentuk bertujuan untuk untuk memberikan pedoman bagaimana
standar dilaksanakan atau bagaimana pemenuhan Standar proses Pembelajaran
3.2. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyusunan
dan pelaksanaan standar proses pembelajaran untuk semua program studi.
3.3. Pihak Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam pelaksanaan standar proses pembelajaran adalah:
1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Dekan
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
3.4. Rincian Kegiatan Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran.
Uraian untuk manual pelaksanaan proses pembelajaran adalah:
NO
1

2

SUBYEK/PELAKU Penjelasan tentang kegiatan yang dilakukan
Rektor
a. Mengesahkan standar proses pembelajaran
b. mengevaluasi
pelaksanaan
metode
pembelajaran yang dilaksanakan
c. menyelenggarakan kegiatan akademik
dalam satu tahun yang terdiri dari dua
semester. Semester antara semester
antara/pendek dapat dilaksanakan sesuai
ketentuan
Wakil Rektor I
a. Bersama-sama dengan Dekan merumuskan
pedoman pelaksanaan standar proses
pembelajaran.
b. Bersama-sama dengan dekan melakukan
sosialiasi pelaksanaan standar proses
pembelajaran., Pedoman Pelaksanaan,
Laporan pelaksanaan
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Dokumen
Pedoman
Pelaksanaan

Pedoman
Pelaksanaan
Laporan
Pelaksanaan
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3

Dekan

4

Ketua Program
Studi

5

Dosen
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c. Bersama-sama dengan Dekan
memantau kemajuan pelaksanaa proses
pembelajaran di semua program studi.
d. mengevaluasi
pelaksanaan
metode
pembelajaran yang dilaksanakan
e. Mempertanggungjawabkan
pelaksanaan
standar proses pembelajaran ke Rektor
melalui laporan pelaksanaan standar isi
pembelajaran
a. Bersama-sama
dengan
Warek
I
merumuskan
pedoman
pelaksanaan
standar proses pembelajaran.
b. Bersama-sama dengan Warek I melakukan
sosialiasi pelaksanaan standar proses
pembelajaran., Pedoman Pelaksanaan,
Laporan pelaksanaan
c. Bersama-sama dengan Warek I
memantau kemajuan pelaksanaa proses
pembelajaran di semua program studi.
d. Mengembangkan metode pembelajaran
yang bersifat interaktif, holistik,integratif,
saintifik, kontekstual, tematik, efektif,
kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa
e. Mengevaluasi
pelaksanaan
metode
pembelajaran yang dilaksanakan
a. Mengembangkan metode pembelajaran
yang bersifat interaktif, holistik,integratif,
saintifik, kontekstual, tematik, efektif,
kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa
b. Bertanggung jawab terhadap ketersediaan
Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
setiap Mata Kuliah dan melakukan
peninjauan minimal setiap 2 tahun sekali
a. melaksanakan proses pembelajaran setiap
mata kuliah sesuai RPS
b. menyelenggarakan pertemuan sebanyak
minimal 16 kali, termasuk ujian tengah
semester (UTS) dan ujian akhir semester
(UAS), dalam satu semester untuk setiap
mata kuliah
c. menggunakan satu atau gabungan dari
beberapa metode pembelajaran dalam
setiap mata kuliah seperti kuliah, responsi
atau tutorial, seminar dan praktikum,
praktik studio, praktik bengkel atau praktik
lapangan

Pedoman
Pelaksanaan
Laporan
Pelaksanaan

Pedoman
Pelaksanaan
Laporan
Pelaksanaan

Pedoman
Pelaksanaan
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BAB IV
MANUAL EVALUASI
PROSES PEMBELAJARAN

4.1. Tujuan Manual
Manual Evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran ini disusun untuk dapat ini
digunakan sebagai pedoman evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran yang dilakukan
oleh pihak terkait.
4.2. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran berlaku ketika standar proses
pembelajaran harus dievaluasi ketercapaian proses standar. Salah satu Kegiatan yang
dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan proses standar adalah melakukan kegiatan
audit internal.
Kegiatan audit internal ini dirancang untuk mempersiapkan unit pelaksana teknis sebagai
unit yang melaksanakan standar agar secara simultan melakukan evaluasi terhadap apa
yang telah dilakukan dan sekaligus mempersiapkan hak-hal yang dianggap perlu untuk
meningkatkan pencapaian standar yang telah ditetapkan secara bertahap dan
berkelanjutan.
Tujuan diselenggarakannya Audit Internal adalah untuk:
a. Mengetahui kesiapan dan kemampuan setiap program studi dalam melakukan upaya
untuk meningkatkan mutu akademik, memenuhi persyaratan standar minimum, dan
melakukan implementasi
b.

Memeriksan atau mengevaluasi kepatuhan auditee pada proses standar.

c.

Memeriksan atau mengevaluasi konsistensi auditee dalam melaksanakan
proses standar pembelajaran.

d.

Mendapatkan gambaran sejauh mana kemampuan masing-masing program studi
untuk memenuhi standard dan indikator mutu yang telah ditentukan dalam
menjalankan proses pembelajaran, serta sebagai dasar penentuan prioritas perbaikan
berdasarkan hasil temuan audit

4.3. Pihak Yang Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam pelaksanaan standar isi pembelajaran adalah:
1. Rektor
2.

Ketua BPM
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3.

Warek I

4. Dekan
5. Ketua Program Studi
4.4. Rincian Kegiatan yang dilakukan
Uraian untuk manual evaluasi standar isi pembelajaran adalah:
NO Subyek/Pelaku
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1

Rektor

2

Warek I

3

Dekan

4

Ketua BPM

Penjelasan tentang kegiatan yang
Waktu
dilakukan
a. Meminta BPM untuk melakukan audit
internal.
b. Mengangkat para auditor internal
yang telah lulus menjadi auditor.
c. Meminta dan mempelajari hasil audit
proses pembelajaran dari ketua BPM
a. Bersama-sama
dengan
Dekan
merumuskan pedoman monitoring
dan evaluasi pelaksanaan standar
proses pembelajaran.
b. Memantau dan memberikan arahan
kinerja
Program
Studi
dalam
melaksanakan
standar
proses
pembelajaran.
c. Bersasma-sama dengan Dekan
mempersiapkan UPT mengikuti audit
internal.
a. Bersama-sama dengan Warek I
merumuskan pedoman monitoring
dan evaluasi pelaksanaan standar
proses pembelajaran.
b. Memantau dan memberikan arahan
kinerja
Program
Studi
dalam
melaksanakan standar
proses
pembelajaran.
c. Bersasma-sama dengan Warek I
mempersiapkan UPT mengikuti audit
internal.
a. Merencanakan jadwal audit internal
setiap tahun akademik untuk kegiatan
evaluasi kurikulum
b. Merancang program atau instrumen
audit
berdasarkan dokumen standa
c. Menyeleksi dan melatih calon auditor
internal.
d. Menyiapkan bahan pelatihan bagi
calon
auditor internal.
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5

Ketua Program studi

6

Auditor Interna

e. Menyusun prosedur baku audit
internal.
f. Melakukan pelatihan audit internal
kepada
para calon auditor.
g. Melakukan kegiatan desk evaluation
untuk kegiatan audit internal
h. Mengumumkan hasil audit.
i. Mempresentasikan dan melaporkan
hasil
audit kepada Rektor.
a. Mengikuti
sosialisasi
penyelenggaraan audit internal yang
dilakukan Tim Audit.
b. Menyiapkan data yang berkaitan
dengan
kegiatan audit internal berkenaan
dengan audit isi pembelajaran.
a. Mengikuti
pelatihan
yang
diselenggarakan oleh BPM.
b. Menyatakan
kesediaan
sebagai
auditor
setelah dinyatakan lulus.
c. Mempelajari
hasil
pelaksanaan
standar proses pembelajaran yang
disiapkan oleh Auditee.
d. Melakukan visit ke auditee sebagai
pelaksana standar isi pembelajaran.
e. Membuat laporan audit internal
untuk
kegiatan standar isi pembelajaran
kepada kepala Tim Auditor

.
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BAB V
MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PROSES PEMBELAJARAN

5.1. Tujuan Manual
Tujuan manual pengendalian standar proses pembelajaran disusun adalah untuk dijadikan
pedoman dalam kegiatan pengendalian pelaksanaan standar isi pembelajaran.
5.2. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual pengendalian ini berlaku ketika sebuah standar harus dikendalikan
pelaksanaannya agar kegiatan penyelenggaraan standar proses pembelajaran sesuai
dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
5.3. Pihak Yang Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam pelaksanaan standar isi pembelajaran adalah:
1. Rektor
2. Kepala BPM
3. Warek I
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
5.4. Langkah Langkah/Prosedur
Uraian untuk manual pengendalian standar proses pembelajaran adalah:
NO Subyek/Pelaku
1
Rektor

2
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Warek I

Penjelasan tentang kegiatan yang dilakukan
a. Melakukan tindakan preventif jika hasil
yang ditemukan dalam proses audit belum
sesuai dengan indicator yang telah
ditentukan.
b. Melakukan tindakan korektif jika hasil audit
tidak sesuai dengan indicator yang
ditentukan
a. Bersama dengan Dekan dan Ketua Program
Studi mengendalikan pelaksanaan standar
proses pembelajaran
b. Bersama dengan Dekan dan Ketua Program
Studi melakukan tindakan korektif atau
preventif untuk memperbaiki pelaksanaan

Waktu
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3

Dekan

4

Ketua BPM

5

Ketua Program
Studi
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standar yang relevan sesuai dengan hasil
audit
a. Bersama dengan Warek dan Ketua Program
Studi mengendalikan pelaksanaan standar
proses pembelajaran
b. Bersama dengan Warek dan Ketua Program
Studi melakukan tindakan korektif atau
preventif untuk memperbaiki pelaksanaan
standar yang relevan sesuai dengan hasil
audit
c. Bekerja sama dengan Ketua Program Studi
mengendalikan proses pembelajaran.
Bersama-sama
dengan
tim
Audit
merekomendasikan hal-hal yang menjadi
tindakan prerventif dan korektif yang harus
dilakukan oleh Audittee.
a. Bekerja sama dengan Dekan mengendalikan
proses pembelajaran.
b. Melaksanakan tindakan preventif atau
korektif, jika perlu, sesuai dengan
rekomendasi tim Audit.
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BAB VI
MANUAL PENINGKATAN
PROSES PEMBELAJARAN

6.1. Tujuan Manual
Manual peningkatan standar proses pembelajaran disusun agar dapat digunakan sebagai
pedoman untuk meningkatkan standar isi pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi pada
saat audit internal.
6.2. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku untuk peningkatan salah satu indikator kinerja setelah suatu siklus
penjaminan mutu berakhir. Dalam kegiatan audit akademik dilakukan Site Visit ke
unit/Program Studi. Dari hasil rekomendasikan yang diberikan oleh tim audit bersamasama dengan BPM maka selanjutnya program studi menetapkan rencana tindak lanjut
untuk semester tahun berikutnya.
6.3. Subjek yang Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam peningkatan standar isi pembelajaran adalah:
1. Rector
2. Ketua BPM
3. Warek I bidang akademik
4. Tim Adhoc
5. Ketua Program Studi
6.4. Rincian Kegiatan Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran
Uraian untuk manual peningkatan standar pengelolaan penelitian adalah:
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No
1

Subyek/Pelaku
Rektor

2

Warek I

Penjelasan tentang kegiatan yang dilakukan
a. Membentuk dan mengesahkan tim adhoc
penyusun
peningkatan
standar
isi
pembelajaran melalui SK Rektor.
b.
Mengesahkan dan memberlakukanstandar
yang baru yang merupakan peningakatan
dari standar yang sudah ada melalui SK
Rektor
a. Bersama dengan BPM dan Tim Adhoc
menyusun standar yang sudah ditingkatkan
dan norma yang harus diperhatikan pada
saat menetapkan standar.

Waktu
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b.

3

BPM

4

Tim Ad hoc

5

Ketua Program
Studi
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Bersama Dekan, BPM , dan Tim Adhoc
mensosialisasikan standar yang telah
ditingkatan
a. Membantu Rektor menentukan Tim Adhoc
peningkatan standar proses pembelajaran.
b.
Bersama-sama dengan Warek 1 dan dekan
melakukan sosialisasi standar yang telah
ditingkatkan.
c.
Bersama tim Adhoc melakukan finalisasi
standar yang telah mengalami peningkatan
a. Mengumpulkan dan Mendalam mengenai
peraturan dan perundang-undangan yang
mengatur tentang aspek pembelajaran di
perguruan tinggi.
b.
Melakukan telaah atas peraturan dan
kebijakan yayasan dan institusi terkait
dengan proses pembelajaran
c.
Melakukan
evaluasi
diri
dengan
menerapkan SWOT analisis
d.
Melaksanakan studi pelacakan atau survey
tentang aspek yang hendak dibuatkan
standarnya
,
terhadap
pemangku
kepentingan internal dan/atau eksternal
e.
Merumuskan draf awal Standar proses
Pembelajaran
f.
Bersama Warek 1, Dekan, dan BPM
melakukan sosialisasi draf standar ke
stakeholder internal dan eksternal untuk
memperoleh masukan.
g.
Memfinalisasi
standar
dengan
memperhatikan masukan stakeholder
Bersama sama dengan dosen melakukan
perbaikan/peningkatan
standar
terhadap
indikator yang sudah tercapai
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BAB I
Visi, Misi, dan Tujuan

1.1.

Visi
Menjadi Universitas yang berbudaya sehat dan bereputasi Internasional pada tahun
2040.

1.2.

Misi Universitas Ngudi Waluyo
1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam berbagai bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi yang berwawasan kesehatan dan berbudaya sehat.
2. Mengembangkan budaya akademik yang sehat dan menyebarluaskan ilmu
pengetahuan dan teknologi melalui penyelenggaraan penelitian, publikasi ilmiah
dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Membentuk sistem manajemen universitas yang memiliki akuntabilitas dan
aksesibilitas serta berbudaya organisasi yang sehat
4. Membentuk. jaringan kerjasama yang sehat dengan para pemangku kebijakan
(stakeholder) di dalam dan luar negeri.

1.3.

Tujuan Universitas Ngudi Waluyo
Sejalan dengan visi dan misi Universitas Ngudi Waluyo, maka tujuan Universitas
Ngudi Waluyo sebagai berikut:
1. Mendapatkan pengakuan sebagai perguruan tinggi bereputasi internasional dengan
menyusun dan mengembangkan standar akademik ke arah standar internasional.
2. Menghasilkan sumber daya manusia yang beretika dan berbudaya sehat dalam
pembangunan masyarakat.
3. Memiliki daya saing semua produk pendidikan dengan mengembangkan sistem
penjaminan mutu pendidikan tinggi, yang terstruktur dan berkesinambungan.
4. Memiliki kehidupan akademik yang sehat dilandasi nilai-nilai budaya bangsa dan jati
diri UNW.
5. Memiliki dan mengembangkan budaya penelitian di kalangan dosen dan mahasiswa
sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing.
6. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil-hasil
penelitian untuk menyelesaikan masalah-masalah aktual di masyarakat berdasarkan
tanggung jawab sosial kepada masyarakat.
7. Membentuk kerjasama dengan lembaga-lembaga atau instansi-instansi lain baik
didalam dan diluar negeri yang terkait untuk memperluas cakrawala lembaga.
8. Memiliki sistem tata kelola organisasi yang menerapkan nilai-nilai budaya sehat.

Manual SPMI

55

BAB II
MANUAL PENETAPAN
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

2.1.

Tujuan Manual
Manual ini digunakan untuk memberikan pedoman proses perumusan dan penetapan
standar dosen dan tenaga kependidikan.

2.2.

Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini diperlukan untuk pedoman bagi setiap pihak yang terkait tentang hal hal
yang harus dikerjakan, uraian detail pekerjaan, bagaimana, dan bilamana perkerjaan
dilakukan pada saat penyusunan, dan penetapan standar dosen dan tenaga
kependidikan yang didasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

2.3.

Pihak Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam Penetapan manual isi standar adalah:
1. Rektor
2. Tim Adhoc
3. Kepala Lembaga SPMI
4. Wakil rektor
5. Dekan
6. Senat

2.4.
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Rincian Manual Penetapan Standar
Uraian untuk manual penetapan standar isi pembelajaran adalah:
No
Subyek/
Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan
Dokumen
Pelaku
1 Rektor
1. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
maka kegiatan pertama yang dilakukan rektor
adalah menetapkan tim penyusun manual
standar dosen dan tenaga kependidikan.
2. Mengajukan final draft standar ke senat untuk
minta pertimbangan.
3. Setelah
manual
disusun
maka
rektor
mengesahkan dan memberlakukan standar
melalui penetapan dalam bentuk surat
keputusan rektor
2 Ketua Badan 1. Membantu rektor membentuk tim Ad Hoc untuk SK Rektor
Penjaminan
menyusun manual penetapan standar dosen dan
Mutu
tenaga kependidikan
2. Melakukan
koordinasi
dan
monitoring
perkembangan perumusan standar.
3. Melakukan finalisasi perumusan standar
bersama-sama dengan tim adhoc.
4. Mempersiapkan SK penetapan standar yang akan
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3

Tim Adhoc

4

Wakil Rektor

5

Senat
Universitas
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ditandatangi oleh rektor
1. Mengumpulkan dan mendalami mengenai Dokumen
peraturan dan perundang-undangan yang standar
mengatur
tentang
dosen
dan
tenaga
kependidikan.
2. Melakukan telaah atas peraturan dan kebijakan
yayasan dan institusi terkait dengan dosen dan
tenaga kependidikan
3. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan
SWOT analisis
4. Melaksanakan studi pelacakan atau survey
tentang aspek yang hendak dibuatkan
standarnya , terhadap pemangku kepentingan
internal dan/atau eksternal
5. Merumuskan draf awal Standar dosen dan
tenaga kependidikan
6. Melakukan sosialisasi
draf standar ke
stakeholder internal dan eksternal untuk
memperoleh masukan.
7. Memfinalisasi standar dengan memperhatikan
masukan stakeholder
1. Bersama dengan Tim Adhoc melakukan langkah
1-7 sseperti yang dikerjakan oleh tim adhoc.
2. Mengajukan Final Draft standar ke rektor
sebelum dimintakan pertimbangan senat.
1. Melakukan pemeriksaan terhadap Standar dosen
dan tenaga kependidikan yang telah dibuat oleh
tim adhoc.
2. Memberikan pertimbangan kelayakan standar

Dokumen
Standar
Pertimbang
an senat
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BAB III
MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

4.1.

Tujuan Manual Pelaksanaan
Manual pelaksanaan ini dibentuk bertujuan untuk untuk memberikan pedoman
bagaimana standar dilaksanakan atau bagaimana pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga
Kependidikan.

4.2.

Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan
penyusunan dan pelaksanaan standar isi pembelajaran untuk semua program studi.

4.3.

Pihak Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan
adalah :
1. Wakil Rektor II bidang Administrasi Umum dan Sarana Prasarana
2. Dekan
3. Ketua Program Studi
4. Dosen
5. Tenaga Kependidikan

4.4.
No
1

2

3
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Rincian Kegiatan Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
Uraian untuk manual pelaksanaan isi pembelajaran adalah :
Subyek/
Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan
Dokumen
Pelaku
Rektor
1. Mengesahkan standar dosen dan tenaga kependidikan SK Rektor
dengan menerbitkan surat keputusan rektor yang
menyatakan pemberlakuan standar bagi setiap dosen
dan tenaga kependidikan.
Wakil
1. Merumuskan pedoman pelaksanaan standar dosen dan Pedoman
Rektor II
tenaga kependidikan.
pelaksanaan
2. Melakukan sosialiasi pelaksanaan standar dosen dan Laporan
tenaga kependidikan.
pelaksanaan
3. Memantau kemajuan pelaksanaan standar dosen dan
tenaga kependidikan
4. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan standar dosen
dan tenaga kependidikan ke Rektor melalui laporan
pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan
Ketua
1. Merumuskan standar dosen dan tenaga kependidikan
Pedoman
Badan
2. Melakukan sosialisasi kepada dosen dan tenaga pelaksanaan
Penjamin
kependidikan
Laporan
an Mutu
pelaksanaan
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BAB IV
MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

4.1.

Tujuan Manual
Manual Evaluasi pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan ini disusun untuk
dapat ini digunakan sebagai pedoman evaluasi pelaksanaan standar dosen dan tenaga
kependidikan yang dilakukan oleh pihak terkait.

4.2.

Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual evaluasi pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan berlaku
ketika standar dosen dan tenaga kependidikan harus dievaluasi ketercapaian isi standar.
Salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan isi standar adalah
melakukan kegiatan audit internal.
Kegiatan audit internal ini dirancang untuk mempersiapkan unit pelaksana
teknis sebagai unit yang melaksanakan standar agar secara simultan melakukan evaluasi
terhadap apa yang telah dilakukan dan sekaligus mempersiapkan hal-hal yang dianggap
perlu untuk meningkatkan pencapaian standar yang telah ditetapkan secara bertahap
dan berkelanjutan.
Tujuan diselenggarakannya Audit Internal adalah untuk:
a. Mengetahui kesiapan dan kemampuan setiap program studi dalam melakukan upaya
untuk meningkatkan mutu akademik, memenuhi persyaratan standar minimum, dan
melakukan implementasi
b. Memeriksan atau mengevaluasi kepatuhan auditee pada isi standar.
c. Memeriksan atau mengevaluasi konsistensi auditee dalam melaksanakan isi standar
dosen dan tenaga kependidikan.
d. Mendapatkan gambaran sejauh mana kemampuan masing-masing dosen dan tenaga
kependidikan untuk memenuhi standar dan indikator mutu yang telah ditentukan
dalam menjalankan proses pembelajaran, serta sebagai dasar penentuan prioritas
perbaikan berdasarkan hasil temuan audit.

4.3.

Pihak Yang Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan
adalah :
1. Rektor
2. Kepala BPM
3. Warek II bidang administrasi umum dan sarana prasarana
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
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4.4.
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Rincian Kegiatan yang dilakukan
Uraian untuk manual evaluasi standar dosen dan tenaga kependidikan adalah:
No
Subyek/
Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan
Waktu
Pelaku
1 Rektor
1. Meminta BPM untuk melakukan audit internal.
Mei
2. Mengangkat para auditor internal yang telah lulus
menjadi auditor.
3. Meminta dan mempelajari hasil audit isi
pembelajaran dari kepala BPM
2

Wakil
Rektor II

1. Merumuskan pedoman monitoring dan evaluasi Mei
pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan.
2. Memantau dan memberikan arahan kepada dosen
dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan
standar.
3. Mempersiapkan dosen dan tenaga kependidikan
mengikuti audit internal.

3

Badan
Penjamina
n Mutu

1. Merencanakan jadwal audit internal setiap tahun Juni
akademik untuk kegiatan evaluasi kinerja dosen dan
tenaga kependidikan
2. Merancang program atau instrumen audit
berdasarkan dokumen standar.
3. Menyeleksi dan melatih calon auditor internal.
4. Menyiapkan bahan pelatihan bagi calon auditor
internal.
5. Menyusun prosedur baku audit internal.
6. Melakukan pelatihan audit internal kepada
para calon auditor.
7. Melakukan kegiatan desk evaluation untuk kegiatan
audit internal
8. Mengumumkan hasil audit.
9. Mempresentasikan dan melaporkan hasil
audit kepada Rektor.

4

Auditor
Internal

1. Mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh BPM. Juli
2. Menyatakan kesediaan sebagai auditor setelah Agustus
dinyatakan lulus.
3. Mempelajari hasil pelaksanaan standar dosen dan
tenaga kependidikan yang disiapkan oleh Auditee.
4. Melakukan visit ke auditee sebagai pelaksana standar
dosen dan tenaga kependidikan.
5. Membuat laporan audit internal untuk kegiatan
standar dosen dan tenaga kependidikan kepada
kepala Tim Auditor
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BAB V

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

5.1.

Tujuan Manual
Tujuan manual pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan disusun adalah
untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan pengendalian pelaksanaan standar dosen dan
tenaga kependidikan.

5.2.

Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual pengendalian ini berlaku ketika sebuah standar harus dikendalikan
pelaksanaannya agar kegiatan penyelenggaraan standar dosen dan tenaga kependidikan
sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

5.3.

Pihak Yang Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan
adalah:
1. Rektor
2. Kepala BPM
3. Warek II bidang administrasi umum dan sarana prasarana
4. Dekan
5. Ketua Program Studi

5.4.
N
o
1

2

3
4

Langkah Langkah/Prosedur
Uraian untuk manual pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan adalah:
Subyek/
Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan
Waktu
Pelaku
Rektor
1. Melakukan tindakan preventif jika hasil yang ditemukan September
dalam proses audit belum sesuai dengan indikator yang
telah ditentukan.
2. Melakukan tindakan korektif jika hasil audit tidak sesuai
dengan indikator yang ditentukan
Wakil Rektor
1. Wakil rektor II bersama dengan Ketua BPM mengendalikan September
II/ Dekan/
pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan
Kaprodi
2. Wakil Rektor II bersama dengan ketua BPM melakukan
tindakan korektif atau preventif untuk memperbaiki
pelaksanaan standar yang relevan sesuai dengan hasil audit
Badan
Bersama-sama dengan tim Audit merekomendasikan hal-hal September
Penjaminan
yang menjadi tindakan prerventif dan korektif yang harus
Mutu
dilakukan oleh Audittee.
Dosen/ Tenaga Melaksanakan tindakan preventif atau korektif, jika perlu, September
Kependidikan
sesuai dengan rekomendasi tim Audit.

Manual SPMI

61

BAB VI
MANUAL PENINGKATAN
BAB VI
MANUAL
STANDAR DOSEN DANPENINGKATAN
TENAGA KEPENDIDIKAN
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

6.1.

Tujuan Manual
Manual peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan disusun agar dapat
digunakan sebagai pedoman untuk meningkatkan standar dosen dan tenaga
kependidikan berdasarkan hasil evaluasi pada saat audit internal.

6.2.

Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku untuk peningkatan salah satu indikator kinerja setelah suatu siklus
penjaminan mutu berakhir. Dalam kegiatan audit akademik dilakukan Site Visit ke
masing-masing dosen dan tenaga kependidikan. Dari hasil rekomendasikan yang
diberikan oleh tim audit bersama-sama dengan BPM maka selanjutnya dosen dan tenaga
kependidikan menetapkan rencana tindak lanjut untuk semester tahun berikutnya.

6.3.

Subjek yang Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan
adalah:
1. Rektor
2. Kepala BPM
3. Wakil rektor II bidang administrasi umum dan sarana prasarana
4. Tim Adhoc
5. Ketua Program Studi

6.4.
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Rincian Kegiatan Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
Uraian untuk manual peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan adalah:
No
Subyek/
Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan
Waktu
Pelaku
1 Rektor
1. Membentuk dan mengesahkan tim adhoc Oktoberpenyusun peningkatan standar dosen dan tenaga November
kependidikan melalui SK Rektor.
2. Mengesahkan dan memberlakukan standar yang
baru yang merupakan peningkatan dari standar
yang sudah ada melalui SK Rektor.
2 Wakil Rektor 1. Bersama dengan BPM dan Tim Adhoc menyusun OktoberII
standar yang sudah ditingkatkan dan norma yang November
harus diperhatikan pada saat menetapkan
standar.
2. Bersama BPM dan Tim Adhoc mensosialisasikan
standar yang telah ditingkatan.
3 Badan
1. Membantu Rektor menentukan Tim Adhoc OktoberPenjaminan
peningkatan standar dosen dan tenaga November
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Mutu

4

5

kependidikan.
2. Bersama-sama dengan Wakil rektor II melakukan
sosialisasi standar yang telah ditingkatkan.
3. Bersama tim Adhoc melakukan finalisasi standar
yang telah mengalami peningkatan.
Tim Adhoc
1. Mengumpulkan dan mendalami mengenai Oktoberperaturan dan perundang-undangan yang November
mengatur
tentang
dosen
dan
tenaga
kependidikan.
2. Melakukan telaah atas peraturan dan kebijakan
yayasan dan institusi terkait dengan dosen dan
tenaga kependidikan
3. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan
SWOT analisis
4. Melaksanakan studi pelacakan atau survey
tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya
, terhadap pemangku kepentingan internal
dan/atau eksternal
5. Merumuskan draf awal Standar dosen dan tenaga
kependidikan
6. Bersama Wakil rektor II dan BPM melakukan
sosialisasi draf standar ke stakeholder internal
dan eksternal untuk memperoleh masukan.
7. Memfinalisasi standar dengan memperhatikan
masukan stakeholder
Dosen
dan Melakukan perbaikan/peningkatan standar terhadap Desember
tenaga
indikator yang sudah tercapai
kependidikan
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BAB I
Visi, Misi, dan Tujuan

1.1 Visi
Menjadi Universitas yang berbudaya sehat dan bereputasi Internasional Pada tahun 2040.
1.2 Misi
Adapun rincian misi Universitas Ngudi Waluyo adalah sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan
dan teknologi yang berwawasan kesehatan dan berbudaya sehat.
2. Mengembangkan budaya akademik yang sehat dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan
dan teknologi melalui penyelenggaraan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian
kepada masyarakat.
3. Membentuk sistem manajemen universitas yang memiliki akuntabilitas dan aksesibilitas
serta berbudaya organisasi yang sehat
4. Membentuk. jaringan kerjasama yang sehat dengan para pemangku kebijakan
(stakeholder) di dalam dan luar negeri.
1.3 Tujuan
Sejalan dengan visi dan misi Universitas Ngudi Waluyo, maka tujuan Universitas Ngudi
Waluyo sebagai berikut:
a. Mendapatkan pengakuan sebagai perguruan tinggi bereputasi internasional dengan
menyusun dan mengembangkan standar nasional pendidikan tinggi kearah standar
internasional.
b. Menghasilkan sumber daya manusia yang beretika dan berbudaya sehat dalam
pembangunan masyarakat.
c. Memiliki daya saing semua produk pendidikan dengan mengembangkan sistem
penjaminan mutu pendidikan tinggi, yang terstruktur dan berkesinambungan
d. Memiliki kehidupan akademik yang sehat dengan dilandasi nilai-nilai budaya bangsa dan
jati diri UNW.
e. Memiliki dan mengembangkan budaya penelitian dikalangan dosen dan mahasiswa
sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing.
f. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil-hasil
penelitian untuk menyelesaikan masalah-masalah aktual dimasyarakat berdasarkan
tanggung jawab sosial kepada masyarkat.
g. Membentuk kerjasama dengan lembaga-lembaga atau instansi-instansi lain baik didalam
dan diluar negeri yang terkait untuk memperluas cakrawala lembaga.
h. Memiliki sistem tata kelola organiasi yang menerapkan nilai-nilai budaya sehat.
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BAB II
MANUAL PENETAPAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

2.1 Tujuan Manual Penetapan
Manual ini digunakan untuk memberikan pedoman proses perancangan, perumusan dan
penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran.
2.2 Luas Lingkup Manual Penetapan
Manual ini berlaku ketika standar sarana dan prasarana pembelajaran pertama kali akan
dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. Manual ini diperlukan untuk pedoman bagi setiap
pihak yang terkait tentang halhal yang harus dikerjakan, uraian detail pekerjaan,
bagaimana, dan bilamana perkerjaan dilakukan pada saat penyusunan, dan penetapan
standar sarana dan prasarana pembelajaran yang didasarkan peraturan perundang
undangan yang berlaku.
2.3 Pihak Terkait
Pihak yang terlibat dalam penetapan manual standar sarana dan prasarana pembelajaran
adalah:
a. Rektor
b. Wakil rector II
c. Ketua Badan Penjaminan Mutu
d. Tim adhock
e. Senat
2.4 Rincian Manual Penetapan Standar
Uraian untuk manual penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah:
No.
Subjek/
Penjelasan tentang Kegiatan yang dilakukan
Dokumen
Pelaku
1.
Rektor
1. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka
kegiatan pertama yang dilakukan rektor adalah
menetapkan tim penyusun manual standar sarana dan
prasarana pembelajaran.
2. Mengajukan final draft standar ke senat untuk minta
pertimbangan.
3. Setelah manual disusun maka Rektor mengesahkan
dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam
bentuk surat keputusan rector
2.
Ketua
1. Membantu rektor dalam membentuk tim Adhoc untuk SK Rektor
Badan
menyusun manual penetapan standar sarana dan
Penjaminan
prasarana pembelajaran
Mutu
2. Melakukan koordinasi dan monitoring perkembangan
68
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3.

Tim adhock

4.

Wakil
Rektor II

5.

Senat
Universitas
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perumusan standar.
3. Melakukan finalisasi perumusan standar bersamasama dengan tim adhoc.
4. Membersipakan SK penetapan standar yang akan
ditandatangi oleh rector
1. Mengumpulkan dan mendalami peraturan dan
perundangundangan yang mengatur tentang sarana
dan prasarana pembelajaran di perguruan tinggi.
2. Melakukan telaah atas peraturan dan kebijakan
yayasan dan institusi terkait sarana dan prasarana
pembelajaran
3. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT
analisis
4. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang
aspek yang hendak dibuatkan standarnya terhadap
pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal
5. Merumuskan draf awal Standar sarana dan prasarana
pembelajaran
6. Melakukan sosialisasi draf standar sarana dan
prasarana pembelajaran ke stakeholder internal dan
eksternal untuk memperoleh masukan.
7. Memfinalisasi standar dengan memperhatikan
masukan stakeholder
1. Bersama dengan Tim adhock melakukan langkah 1-7
sseperti yang dikerjakan oleh Tim adhock
2. Mengajukan Final Draft standar ke rektor sebelum
dimintakan pertimbangan senat.
1. Melakukan pemeriksaan terhadap standar sarana dan
prasarana pembelajaran yang telah dibuat oleh tim
adhoc
2. Memberikan pertimbangan kelayakan standar

Dokumen
Standar

Dokumen
Standar
Pertimbang
an Senat
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BAB III
MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
BAB III

3.1 Tujuan Manual Pelaksanaan
Manual pelaksanaan ini dibentuk bertujuan untuk untuk memberikan pedoman bagaimana
standar dilaksanakan atau bagaimana pemenuhan standar sarana dan prasarana
pembelajaran.
3.2 Luas Lingkup Manual Pelaksanaan
Manual ini berlaku ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyusunan
dan pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran untuk semua program studi.
3.3 Pihak Terkait
a. Wakil rektor II
b. Dekan
c. Ketua prodi
d. Dosen
e. Kepala bagian rumah tangga
f. Kepala laboratorium
g. Kepala UPT Perpustakaan
3.4 Rincian Manual Pelaksanaan Standar
Uraian untuk manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana adalah sebagai berikut :
No.
Subjek/
Penjelasan tentang kegiatan yang dilakukan
Dokumen
Pelaku
1. Rektor
Mengesahkan sarana dan prasarana program studi
SK Rektor
dengan menerbitkan surat keputusan
70ector yang menyatakan penyediaan sarana dan
prasarana bagi setiap program studi.
2. Wakil
1. Bersama-sama dengan Dekan merumuskan 1. Pedoman
Rektor II
pedoman pelaksanaan standar sarana dan
Pelaksana
prasarana pembelajaran.
an
2. Bersama-sama dengan dekan melakukan sosialiasi 2. Laporan
pelaksanaan standar sarana dan prasarana
pelaksana
pembelajaran.
an
3. Bersama-sama dengan Dekan memantau kemajuan
penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran di
semua program studi.
4. Mempertanggungjawabkanpelaksanaan
standar
sarana dan prasarana pembelajaran ke Rektor
melalui laporan pelaksanaan standar sarana dan
prasareana pembelajaran.
3. Dekan
1. Membentuk tim aset fakultas dan program studi
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4.

Ketua
Program
Studi

5.

Dosen

6.

Kepala UPT
Perpustaka
an

7.

Kepala UPT
Laboratoriu
m

8.

Kepala
Bagian
Rumah
Tangga
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untuk menyediakan sarana dan prasarana
pembelajaran.
2. Melakukan
sosialisasi
mengenai
pedoman
penyusunan sarana dan prasarana pembelajaran
3. Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana
pembelajaran untuk semua program studi
4. Melaporkan perkembangan ketersediaan standar
sarana dan prasarana pembelajaran secara rutin.
1. Melakukan proses penyusunan standar sarana dan
prasarana pembelajaran
2. Melaksanakan standar sarana dan prasarana
pembelajaran
3. Melaporkan perkembangan ketersediaan standar
sarana dan prasarana pembelajaran secara rutin
ke wakil rektor Dekan
Secara rutin berkala melakukan penyegaran tentang
sarana dan prasarana pembelajaran yang dibutuhkan
1. Melakukan proses pengajuan perlengkapan
perpusatakaan (misal buku referensi) yang
dibutuhkan mahasiswa terkait standar sarana dan
prasarana pembelajaran
2. Melakukan tinjauan ulang tentang sumber belajar
yang tersedia di perpusatakaan
3. Melakukan pemeliharan sarana dan prasarana
pembelajaran yang ada di perpustakaan
1. Melakukan proses pengajuan perlengkapan
praktikum (alat dan bahan praktikum) yang
dibutuhkan mahasiswa terkait standar sarana dan
prasarana pembelajaran
2. Melakukan tinjauan ulang tentang sumber alat dan
bahan yang tersedia di laboratorim
3. Melakukan pemeliharan sarana dan prasarana
pembelajaran yang ada di laboratorium
1. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data
di bidang kerumahtanggaan terkait sarana dan
prasarana setiap program studi
2. Melakukan urusan keamanan dan ketertiban;
kebersihan
dan
keindahan
lingkungan;
pengelolaan kendaraan dinas; dan pelayanan
perjalanan dinas.
3. Melakukan pengelolaan fasilitas fisik dan sarana
prasarana pembelajaran lainnya
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BAB IV
MANUAL EVALUASI
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

4.1 Tujuan Manual Evaluasi
Manual evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran ini disusun untuk
dapat ini digunakan sebagai pedoman evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana
pembelajaran yang dilakukan oleh pihak terkait.
4.2 Luas Lingkup Manual Evaluasi
Manual evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran berlaku ketika
standar sarana dan prasarana pembelajaran harus dievaluasi ketercapaian isi standar. Salah
satu Kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi standar sarana dan prasarana adalah
melakukan kegiatan audit internal.
Kegiatan audit internal ini dirancang untuk mempersiapkan unit pelaksana teknis
sebagai unit yang melaksanakan standar agar secara simultan melakukan evaluasi terhadap
apa yang telah dilakukan dan sekaligus mempersiapkan hak-hal yang dianggap perlu untuk
meningkatkan pencapaian standar yang telah ditetapkan secara bertahap dan
berkelanjutan.
Tujuan diselenggarakannya Audit Internal adalah untuk:
a. Mengetahui kesiapan dan kemampuan setiap program studi dalam melakukan upaya
untuk meningkatkan sarana dan prasarana pembelajaran standar minimum.
b. Memeriksa atau mengevaluasi kepatuhan auditee pada isi standar.
c. Memeriksan atau mengevaluasi konsistensi auditee dalam melaksanakan isi standar
sarana dan prasarana.
d. Mendapatkan gambaran sejauh mana kemampuan masing-masing program studi untuk
memenuhi standar sarana dan prasarana dan indikator mutu yang telah ditentukan
dalam menjalankan proses pembelajaran, serta sebagai dasar penentuan prioritas
perbaikan berdasarkan hasil temuan audit.
4.3 Pihak Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam evaluasi pelaksanaan standar sarana dam
prasarana pembelajaran adalah:
a. Rektor
b. Ketua BPM
c. Warek I bidang akademik
d. Dekan
e. Ketua Program Studi
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4.4 Rincian Manual Evaluasi Standar
Uraian untuk manual evaluasi standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah:
No.
Subjek/
Penjelasan tentang kegiatan yang dilakukan
Waktu
Pelaku
1.
Rektor
1. Meminta BPM untuk melakukan audit internal.
2. Mengangkat para auditor internal yang telah lulus
menjadi auditor.
3. Meminta dan mempelajari hasil audit isi pembelajaran
dari ketua BPM.
2.
Dekan
1. Bersama-sama dengan Dekan merumuskan pedoman
monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar sarana
dan prasarana pembelajaran.
2. Memantau dan memberikan arahan kinerja Program
Studi dalam melaksanakan standar penyusunan
sarana dan prasarana pembelajaran.
3. Bersama-sama dengan Dekan mempersiapkan UPT
mengikuti audit internal.
3.
Program
1. Mengikuti sosialisasi penyelenggaraan audit internal
Studi
yang dilakukan Tim Audit.
2. Menyiapkan data yang berkaitan dengan kegiatan
audit internal berkenaan dengan audit sarana dan
prasarana pembelajaran.
4.
Badan
1. Merencanakan jadwal audit internal setiap tahun
Penjaminan
akademik untuk kegiatan evaluasi sarana dan
Mutu (BPM)
prasarana
2. Merancang
program
atau
instrumen
audit
berdasarkan dokumen standar.
3. Menyeleksi dan melatih calon auditor internal.
4. Menyiapkan bahan pelatihan bagi calon auditor
internal.
5. Menyusun prosedur baku audit internal.
6. Melakukan pelatihan audit internal kepada para calon
auditor.
7. Melakukan kegiatan desk evaluation untuk kegiatan
audit internal
8. Mengumumkan hasil audit.
9. Mempresentasikan dan melaporkan hasil audit
kepada Rektor.
5.
Auditor
1. Mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh BPM.
Internal
2. Menyatakan kesediaan sebagai auditor setelah
dinyatakan lulus.
3. Mempelajari hasil pelaksanaan standar sarana dan
prasarana pembelajaran yang disiapkan oleh Auditee.
4. Melakukan visit ke auditee sebagai pelaksana standar
sarana dan prasarana pembelajaran.
5. Membuat laporan audit internal untuk kegiatan
standar sarana dan prasarana pembelajaran kepada
kepala Tim Auditor
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BAB V
MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

5.1 Tujuan Manual Pengendalian
Tujuan manual pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran disusun untuk
dijadikan pedoman dalam kegiatan pengendalian pelaksanaan standar sarana dan
prasarana pembelajaran.
5.2 Luas Lingkup Manual Pengendalian
Manual pengendalian ini berlaku ketika sebuah standar harus dikendalikan pelaksanaannya
agar kegiatan penyelenggaraan standar sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan
peraturan perundang undangan yang berlaku.
5.3 Pihak Terkait
a. Rektor
b. Wakil Rektor
c. Dekan
d. Ketua Program Studi
e. Badan Penjaminan Mutu (BPM)
f. Kepala UPT Perpustakaan
g. Kepala Laboratorium
5.4 Rincian Manual Pengendalian Standar
Uraian untuk manual pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah:
No. Subjek/ Pelaku
1.
Rektor
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2.

Wakil Rektor/
Dekan/
Ketua
Program
Studi

3.

Badan

Penjelasan Kegiatan yang Dilakukan
1. Melakukan tindakan preventif jika hasil yang
ditemukan dalam proses audit belum sesuai dengan
indikator yang telah ditentukan.
2. Melakukan tindakan korektif jika hasil audit tidak
sesuai dengan indikator yang ditentukan.
1. Warek 1 bersama dengan Dekan dan Ketua Program
Studi mengendalikan pelaksanaan standar sarana
dan prasarana pembelajaran
2. Warek 1 bersama dengan Dekan dan Ketua Program
Studi melakukan tindakan korektif
3. Warek 1 bersama dengan Dekan dan Ketua Program
Studi mengendalikan pelaksanaan standar sarana
dan prasarana pembelajaran
4. Warek 1 bersama dengan Dekan dan Ketua Program
Studi melakukan tindakan korektif
1. Bersama-sama
dengan
tim
Audit

Waktu
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Penjaminan
Mutu (BPM)
4.

Ketua Program
Studi/ Kepala
UPT
Perpustaakan/
Kepala
Laboratorium
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merekomendasikan hal-hal yang menjadi tindakan
prerventif dan korektif yang harus dilakukan oleh
Audittee.
1. Bekerja sama dengan Dekan mengendalikan sarana
dan prasarana pembelajaran.
2. Melaksanakan tindakan preventif atau korektif, jika
perlu, sesuai dengan rekomendasi tim Audit.
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BAB VI
MANUAL PENINGKATAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

6.1 Tujuan Manual Peningkatan
Manual peningkatan standar sarana dan prasarana pembelajaran disusun agar dapat
digunakan sebagai pedoman untuk meningkatkan standar sarana dan prasarana
pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi pada saat audit internal.
6.2 Luas Lingkup Manual Peningkatan
Manual ini berlaku untuk peningkatan salah satu indikator kinerja setelah suatu siklus
penjaminan mutu berakhir. Dalam kegiatan audit akademik dilakukan Site Visit ke
unit/Program Studi. Dari hasil rekomendasikan yang diberikan oleh tim audit bersamasama dengan badan penjaminan mutu (BPM) maka selanjutnya program studi menetapkan
rencana tindak lanjut untuk semester tahun berikutnya.
6.3 Pihak Terkait
a. Rektor
b. Wakil Rektor
c. Badan Penjaminan Mutu (BPM)
d. Tim Adhoc
e. Ketua Program Studi
f. Kepala UPT Perpustakaan
g. Kepala Laboratorium
6.4 Rincian Manual Peningkatan Standar
Uraian untuk manual peningkatan standar pengelolaan penelitian adalah:
No.
1.

2.

3.
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Subjek/ Pelaku
Rektor

Penjelasan Kegiatan yang Dilakukan
1. Membentuk dan mengesahkan tim adhoc
penyusun peningkatan standar sarana dan
prasarana pembelajaran melalui SK Rektor.
2. Mengesahkan dan memberlakukan standar yang
baru yang merupakan peningakatan dari standar
yang sudah ada melalui SK Rektor.
Wakil Rektor
1. Bersama dengan BPM dan Tim Adhoc menyusun
standar yang sudah ditingkatkan dan norma yang
harus diperhatikan pada saat menetapkan
standar.
2. Bersama Dekan, BPM, dan Tim Adhoc
mensosialisasikan standar yang telah ditingkatan.
Badan Penjaminan 1. Membantu Rektor menentukan Tim Adhoc
Mutu (BPM)
peningkatan standar sarana dan prasarana

Waktu
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4

Tim Adhoc

5.

Ketua Program
Studi/ Kepala UPT
Perpustakaan/
Kepala
Laboratorium
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pembelajaran.
2. Bersama-sama dengan Warek 1 dan dekan
melakukan sosialisasi standar yang telah
ditingkatkan.
3. Bersama tim Adhoc melakukan finalisasi standar
yang telah mengalami peningkatan.
1. Mengumpulkan dan mendalami peraturan dan
perundang-undangan yang mengatur tentang
sarana dan prasarana pembelajaran di perguruan
tinggi.
2. Melakukan telaah atas peraturan dan kebijakan
yayasan dan institusi terkait dengan proses
pembelajaran
3. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan
SWOT analisis
4. Melaksanakan studi pelacakan atau survey
tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya
, terhadap pemangku kepentingan internal
dan/atau eksternal
5. Merumuskan draf awal Standar sarana prasarana
Pembelajaran
6. Bersama Wakil rektor, Dekan, dan BPM
melakukan sosialisasi draf standar ke stakeholder
internal dan eksternal untuk memperoleh
masukan.
7. Memfinalisasi standar dengan memperhatikan
masukan stakeholder
Bersama
sama
dengan
dosen
melakukan
perbaikan/peningkatan standar terhadap indikator
yang sudah tercapai
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BAB I
Visi, Misi, dan Tujuan

1.1.

Visi
Menjadi Universitas yang berbudaya sehat dan bereputasi Internasional Pada tahun
2040.

1.2.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan
dan teknologi yang berwawasan kesehatan dan berbudaya sehat.
2. Mengembangkan budaya akademik yang sehat dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan
dan teknologi melalui penyelenggaraan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian
kepada masyarakat.
3. Membentuk sistem manajemen universitas yang memiliki akuntabilitas dan aksesibilitas
serta berbudaya organisasi yang sehat.
4. Membentuk jaringan kerjasama yang sehat dengan para pemangku kebijakan
(stakeholder) di dalam dan luar negeri.
1.3.

Tujuan Universitas Ngudi Waluyo
Sejalan dengan visi dan misi Universitas Ngudi Waluyo, maka Tujuan Universitas Ngudi
Waluyo sebagai berikut:

1. Mendapatkan pengakuan sebagai perguruan tinggi bereputasi internasional dengan
menyusun dan mengembangkan standar nasional pendidikan tinggi kearah standar
internasional.
2. Menghasilkan sumber daya manusia yang beretika dan berbudaya sehat dalam
pembangunan masyarakat.
3. Memiliki daya saing semua produk pendidikan dengan mengembangkan sistem
penjaminan mutu pendidikan tinggi, yang terstruktur dan berkesinambungan
4. Memiliki kehidupan akademik yang sehat dengan dilandasi nilai-nilai budaya bangsa dan
jati diri UNW.
5. Memiliki dan mengembangkan budaya penelitian dikalangan dosen dan mahasiswa
sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing.
6. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil-hasil
penelitian untuk menyelesaikan masalah-masalah aktual dimasyarakat berdasarkan
tanggung jawab sosial kepada masyarakat.
7. Membentuk kerjasama dengan lembaga-lembaga atau instansi-instansi lain baik didalam
dan diluar negeri yang terkait untuk memperluas cakrawala lembaga.
8. Memiliki sistem tata kelola organisasi yang menerapkan nilai-nilai budaya sehat.
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BAB II
MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
2.1.

Tujuan Manual
Manual ini digunakan untuk memberikan pedoman proses perumusan dan penetapan
standar pengelolaan pembelajaran.

2.2.

Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini diperlukan untuk pedoman bagi setiap pihak yang terkait tentang hal-hal
yang harus dikerjakan, uraian detail pekerjaan, bagaimana, dan bilamana perkerjaan
dilakukan pada saat penyusunan, dan pelaksanaan pengelolaan pembelajaran yang
didasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

2.3.

Pihak Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam Penetapan manual pengelolaan pembelajaran adalah:
1. Rektor
2. Tim Adhoc
3. Ketua BPM
4. Wakil rektor
5. Dekan
6. Senat
Rincian Manual Penetapan Standar

2.4.

Uraian untuk manual penetapan standar pengelolaan pembelajaran adalah:
No

Subyek/Pelak
u
1 Rektor

2
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Ketua Badan

Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan

Dokumen

1. Sesuai dengan ketentuan perundangundangan maka kegiatan pertama yang
dilakukan rektor adalah menetapkan tim
penyusun manual standar pengelolaan
pembelajaran.
2. Mengajukan final draft standar ke senat
untuk minta pertimbangan.
3. Setelah manual disusun maka Rektor
mengesahkan dan memberlakukan standar
melalui penetapan dalam bentuk surat
keputusan rektor
1.Membantu rektor membentuk tim Ad

SK Rektor
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Penjaminan
Mutu

3

Tim Adhoc

4

5

Wakil
Rektor
Akademik
Senat
Universitas
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Hoc untuk menyusun manual penetapan
standar penyusunan kurikulum
2.Melakukan koordinasi dan monitoring
perkembangan perumusan standar.
3.Melakukan finalisasi perumusan standar
bersama-sama dengan tim adhoc.
4.Mempersiapkan SK penetapan standar yang
akan ditandatangi oleh rektor
1. Mengumpulkan dan mendalami
mengenai peraturan dan perundang undangan yang mengatur tentang aspek
pembelajaran di perguruan tinggi.
2. Melakukan telaah atas peraturan dan
kebijakan yayasan dan institusi terkait
dengan proses pengelolaan pembelajaran
3. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan
SWOT analisis
4. Melaksanakan studi pelacakan atau survey
tentang aspek yang hendak dibuatkan
standarnya
,
terhadap
pemangku
kepentingan internal dan/atau eksternal
5. Merumuskan draf awal Standar Pengelolaan
Pembelajaran
6. Melakukan sosialisasi draf standar ke
stakeholder internal dan eksternal untuk
memperoleh masukan.
7.
Memfinalisasi
standar
dengan
memperhatikan masukan stakeholder
1. Bersama dengan tim adhoc melakukan
langkah 1-7 seperti yang dikerjakan oleh tim
adhoc.
2. Mengajukan Final Draft standar ke rektor,
kemudian meminta pertimbangan senat
1. Melakukan pemeriksaan terhadap Standar
Pengelolaan Pembelajaran yang telah dibuat
oleh tim adhoc.
2. Memberikan pertimbangan kelayakan standar

Dokumen Standar

Dokumen Standar

Pertimbangan
senat
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BAB III
MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

3.1. Tujuan Manual Pelaksanaan
Manual pelaksanaan ini dibentuk bertujuan untuk untuk memberikan pedoman bagaimana
standar dilaksanakan atau bagaimana pemenuhan Standar Pengelolaan Pembelajaran.
3.2. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyusunan
dan pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran untuk semua program studi.
3.3. Pihak Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran adalah:
1.
2.
3.
4.

Warek I bidang akademik
Dekan
Ketua Program Studi
Dosen

3.4. Rincian Kegiatan Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran.
Uraian untuk manual pelaksanaan pengelolaan pembelajaran adalah:
No
1
2

3
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Subyek/Pelaku
Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan
Rektor
1. Mengesahkan kurikulum program studi dengan
menerbitkan surat keputusan rektor yang menyatakan
pemberlakuan kurikulum bagi setiap program studi
Wakil Rektor 1 1. Bersama-sama dengan Dekan merumuskan pedoman
pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran
2. Bersama-sama dengan dekan melakukan sosialisasi
pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran
3. Bersama-sama dengan Dekan memantau kemajuan
pelaksanaan pengelolaan pembelajaran di semua
program studi.
4. Mempertanggungjawabkan
pelaksanaan
standar
pengelolaan pembelajaran ke Rektor melalui laporan
pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.
Dekan

Dokumen
SK
Pedoman
Pelaksanaan
Laporan
Pelaksanaan

1. Membentuk Tim Kurikulum Fakultas dan Program
Studi untuk merumuskan Capaian Pembelajaran dan
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4

4

5

RPS
2. Bersama-sama dengan Warek I, melakukan sosialisasi
mengenai
pedoman
penyusunan
pengelolaan
pembelajaran.
3. Memastikan ketersediaan kurikulum berbasis KKNI
untuk semua program studi dengan memperhatikan
kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
mengacu pada capaian pembelajaran kelulusan
4. Melaporkan perkembangan pelaksanaan standar
pengelolaan pembelajaran secara rutin ke Warek I
Ketua Program 1. Bersama-sama dengan tim kurikulum program studi
Studi
melakukan proses penyusunan standar pengelolaan
pembelajaran (kurikulum, CP, dan RPS)
2. Melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran
3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan standard
pengelolaan pembelajaran secara rutin ke Warek
Dekan I
Tim Penyusun 1. Mengikuti sosialisasi pedoman penyusunan kurikulum
yang dilakukan oleh Warek 1 bersama Dekan
2. Secara rutin berkala melakukan program pelatihan
dan/atau penyegaran tentang metode pembelajaran
3. Menggali dan mengembangkan metode pembelajaran
yang inovatif dan kreatif dengan focus menjadikan
mahasiswa sebagai subyek yang belajar secara aktif
dan partisipatif
Dosen
1. Secara rutin berkala mengikuti program pelatihan
dan/atau penyegaran tentang metode pembelajaran
2. Melaksanakan pembelajaran berdasarkan RPS
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BAB IV
MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

4.1.

Tujuan Manual
Manual Evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran ini disusun untuk
dapat ini digunakan sebagai pedoman evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan
pembelajaran yang dilakukan oleh pihak terkait.

4.2.

Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran berlaku ketika
standar pengelolaan pembelajaran harus dievaluasi ketercapaian isi standar. Salah
satu kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan isi standar adalah
melakukan kegiatan audit internal.
Kegiatan audit internal ini dirancang untuk mempersiapkan unit pelaksana teknis
sebagai unit yang melaksanakan standar agar secara simultan melakukan evaluasi
terhadap apa yang telah dilakukan dan sekaligus mempersiapkan hak-hal yang
dianggap perlu untuk meningkatkan pencapaian standar yang telah ditetapkan secara
bertahap dan berkelanjutan.

Tujuan diselenggarakannya Audit Internal adalah untuk:
a.

Mengetahui kesiapan dan kemampuan setiap program studi dalam melakukan upaya untuk
meningkatkan mutu akademik, memenuhi persyaratan standar minimum, dan melakukan
implementasi
b. Memeriksa atau mengevaluasi kepatuhan auditee pada isi standar.
c. Memeriksa atau mengevaluasi konsistensi auditee dalam melaksanakan isi standar
pengelolaan pembelajaran.
d. Mendapatkan gambaran sejauh mana kemampuan masing-masing program studi untuk
memenuhi standard dan indikator mutu yang telah ditentukan dalam menjalankan proses
pembelajaran, serta sebagai dasar penentuan prioritas perbaikan berdasarkan hasil temuan
audit.
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4.3.

Pihak Yang Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran adalah:
1.
2.
3.
4.
5.

4.4.

Rektor
Ketua BPM
Warek I bidang akademik
Dekan
Ketua Program Studi

Rincian Kegiatan yang dilakukan
Uraian untuk manual evaluasi standar pengelolaan pembelajaran adalah:
No

Subjek/Pelaku

1

Rektor

2

Dekan

3

4

Program Studi

Badan
Penjaminan
Mutu (BPM)
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Penjelasan tentang Kegiatan yang
Dilakukan
1. Meminta BPM untuk melakukan audit
internal.
2. Mengangkat para auditor internal yang telah
lulus menjadi auditor.
3. Meminta dan mempelajari hasil audit isi
pembelajaran dari kepala BPM
1. Bersama-sama dengan Dekan merumuskan
pedoman
monitoring
dan
evaluasi
pelaksanaan
standar
pengelolaan
pembelajaran.
2. Memantau dan memberikan arahan kinerja
Program Studi dalam melaksanakan standar
penyusunan pengelolaan pembelajaran.
3.
Bersama-sama
dengan
Dekan
mempersiapkan UPT mengikuti audit
internal.
1. Mengikuti sosialisasi penyelenggaraan audit
internal yang dilakukan Tim Audit.
2. Menyiapkan data yang berkaitan dengan
kegiatan audit internal berkenaan dengan
audit pengelolaan pembelajaran.
1. Merencanakan jadwal audit internal setiap
tahun akademik untuk kegiatan evaluasi
kurikulum
2. Merancang program atau instrumen audit
berdasarkan dokumen standar.
3. Menyeleksi dan melatih calon auditor
internal.
4. Menyiapkan bahan pelatihan bagi calon
auditor internal.
5. Menyusun prosedur baku audit internal.
6. Melakukan pelatihan audit internal kepada
para calon auditor.
7. Melakukan kegiatan desk evaluation untuk
kegiatan audit internal

Waktu
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5
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Auditor
Internal

8. Mengumumkan hasil audit.
9. Mempresentasikan dan melaporkan hasil
audit kepada Rektor.
1. Mengikuti pelatihan yang diselenggarakan
oleh BPM.
2. Menyatakan kesediaan sebagai auditor
setelah dinyatakan lulus.
3.Mempelajari hasil pelaksanaan standar
pengelolaan pembelajaran yang disiapkan
oleh Auditee.
4. Melakukan visit ke auditee sebagai
pelaksana
standar
pengelolaan
pembelajaran.
5. Membuat laporan audit internal untuk
kegiatan standar pengelolaan pembelajaran
kepada kepala Tim Auditor
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BAB V
MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

5.1.

Tujuan Manual
Tujuan manual pengendalian standar pengelolaan pembelajaran disusun adalah untuk
dijadikan pedoman dalam kegiatan pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan
pembelajaran.

5.2.

Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual pengendalian ini berlaku ketika sebuah standar harus dikendalikan
pelaksanaannya agar kegiatan penyelenggaraan standar pengelolaan pembelajaran
sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

5.3.

Pihak Yang Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran
adalah:
1.
2.
3.
4.
5.

5.4.

Rektor
Kepala BPM
Warek I bidang akademik
Dekan
Ketua Program Studi

Langkah Langkah/Prosedur
Uraian untuk manual pengendalian standar pengelolaan pembelajaran adalah:
No
1

2

Manual SPMI

Subyek/Pelaku Penjelasan tentang kegiatan yang dilakukan
Waktu
Rektor
1. Melakukan tindakan preventif jika hasil yang
ditemukan dalam proses audit belum sesuai
dengan indikator yang telah ditentukan.
2. Melakukan tindakan korektif jika hasil audit
tidak sesuai dengan indikator yang ditentukan.
Warek 1/
1. Warek 1 bersama dengan Dekan dan Ketua
Dekan/Ketua
Program Studi mengendalikan pelaksanaan
Program Studi
standar pengelolaan pembelajaran
2. Warek 1 bersama dengan Dekan dan Ketua
Program Studi melakukan tindakan korektif
atau preventif untuk memperbaiki pelaksanaan
standar yang relevan sesuai dengan hasil audit.
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3.

Badan
Penjaminan
Mutu

4.

Ketua Program
Studi

1.

Bersama-sama
dengan
tim
Audit
merekomendasikan hal-hal yang menjadi
tindakan prerventif dan korektif yang harus
dilakukan oleh Audittee.
1. Bekerja sama dengan Dekan mengendalikan
Pengelolaan pembelajaran.
2. Melaksanakan tindakan preventif atau korektif,
jika perlu, sesuai dengan rekomendasi tim Audit.
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BAB VI
MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

6.1.

Tujuan Manual
Manual peningkatan standar pengelolaan pembelajaran disusun agar dapat digunakan
sebagai pedoman untuk meningkatkan standar pengelolaan pembelajaran berdasarkan
hasil evaluasi pada saat audit internal.

6.2.

Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku untuk peningkatan salah satu indikator kinerja setelah suatu siklus
penjaminan mutu berakhir. Dalam kegiatan audit akademik dilakukan Site Visit ke
unit/Program Studi. Dari hasil rekomendasi yang diberikan oleh tim audit bersamasama dengan BPM maka selanjutnya program studi menetapkan rencana tindak lanjut
untuk semester tahun berikutnya.

6.3.

Subjek yang Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam peningkatan standar pengelolaan pembelajaran
adalah:
1.
2.
3.
4.
5.

6.4.

Rektor
Ketua BPM
Warek I bidang akademik
Tim Adhoc
Ketua Program Studi

Rincian Kegiatan Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran
Uraian untuk manual peningkatan standar pengelolaan pembelajaran adalah:
No
1

2

Manual SPMI

Subyek/Pelaku
Penjelasan tentang kegiatan yang dilakukan
Rektor
1. Membentuk dan mengesahkan tim adhoc
penyusun peningkatan standar pengelolaan
pembelajaran melalui SK Rektor.
2. Mengesahkan dan memberlakukan standar
yang baru yang merupakan peningkatan dari
standar yang sudah ada melalui SK Rektor.
Wakil Rektor 1
1. Bersama dengan BPM dan Tim Adhoc menyusun
standar yang sudah ditingkatkan dan norma
yang harus diperhatikan pada saat menetapkan
standar.

Waktu
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3.

Badan
Penjaminan
Mutu

4.

Tim Adhoc

5

Ketua Program
Studi

2. Bersama Dekan, BPM, dan Tim Adhoc
mensosialisasikan
standar
yang
telah
ditingkatan.
1. Membantu Rektor menentukan Tim Adhoc
peningkatan standar pengelolaan pembelajaran.
2. Bersama-sama dengan Warek 1 dan dekan
melakukan sosialisasi standar yang telah
ditingkatkan.
3. Bersama tim Adhoc melakukan finalisasi
standar yang telah mengalami peningkatan.
1. Mengumpulkan dan Mendalami mengenai
peraturan dan perundang-undangan yang
mengatur tentang aspek pembelajaran di
perguruan tinggi.
2. Melakukan telaah atas peraturan dan kebijakan
yayasan dan institusi terkait dengan proses
pembelajaran
3. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan
SWOT analisis
4. Melaksanakan studi pelacakan atau survey
tentang aspek yang hendak dibuatkan
standarnya , terhadap pemangku kepentingan
internal dan/atau eksternal
5. Merumuskan draf awal Standar Pengelolaan
Pembelajaran
6. Bersama Warek 1, Dekan, dan BPM melakukan
sosialisasi draf standar ke stakeholder internal
dan eksternal untuk memperoleh masukan.
7. Memfinalisasi standar dengan memperhatikan
masukan stakeholder
1. Bersama sama dengan dosen melakukan
perbaikan/peningkatan
standar
terhadap
indikator yang sudah tercapai
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BAB I
Visi, Misi, dan Tujuan

1.1.

Visi
Menjadi Universitas yang berbudaya sehat dan bereputasi Internasional Pada tahun
2040

1.2.

Misi
a.
b.

c.
d.

1.3.

Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam berbagai bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi yang berwawasan kesehatan dan berbudaya sehat.
Mengembangkan budaya akademik yang sehat dan menyebarluaskan ilmu
pengetahuan dan teknologi melalui penyelenggaraan penelitian, publikasi ilmiah
dan pengabdian kepada masyarakat.
Membentuk sistem manajemen universitas yang memiliki akuntabilitas dan
aksesibilitas serta berbudaya organisasi yang sehat
Membentuk. jaringan kerjasama yang sehat dengan para pemangku kebijakan
(stakeholder) di dalam dan luar negeri.

Tujuan
Tujuan Universitas Ngudi Waluyo dijabarkan sebagai berikut :
a.

b.

Manual SPMI

Mhasil Bidang Pendidikan dan Pengajaran
1) Mendapatkan pengakuan sebagai perguruan tinggi bertaraf internasional secara
bertahap dengan menyusun dan mengembangkan standar nasional pendidikan
tinggi ke arah standar internasional.
2) Menghasilkan sumber daya manusia yang berbudaya sehat dan beretika dalam
pembangunan masyarakat.
3) Memiliki daya saing semua produk pendidikan dengan mengembangkan sistem
penjaminan mutu pendidikan tinggi, yang terstruktur dan berkesinambungan.
4) Memiliki kehidupan akademik yang dilandasi nilai-nilai budaya bangsa dan jati
diri UNW.
Mhasil Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
1) Memiliki dan mengembangkan budaya penelitian di kalangan dosen dan
mahasiswa sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing.
2) Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil-hasil
penelitian untuk menyelesaikan masalah-masalah aktual di masyarakat
berdasarkan tanggung jawab sosial kepada masyarakat.
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c.

Mhasil Bidang Kerjasama
Membentuk kerjasama dengan lembaga-lembaga atau instansi-instansi lain baik di
dalam dan di luar negeri yang terkait untuk memperluas cakrawala lembaga.

d.

Mhasil Manajemen Universitas
Memiliki sistem tata kelola organisasi yang menerapkan nilai-nilai budaya
organisasi yang kuat.
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BAB II
MANUAL PENETAPAN
STANDAR HASIL PENELITIAN

2.1.

Tujuan Manual
Manual ini digunakan untuk memberikan pedoman hasil perumusan dan penetapan
Standar Hasil Penelitian.

2.2.

Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini diperlukan untuk pedoman bagi setiap pihak yang terkait tentang hal-hal
yang harus dikerjakan, uraian detail pekerjaan, bagaimana, dan bilamana perkerjaan
dilakukan pada saat penyusunan, dan penetapan dosen sebagai peneliti yang
didasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

2.3.

Pihak Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam Penetapan manual Standar Hasil Penelitian adalah:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2.4.

Rektor
Wakil Rektor
BPM
LPPM
Dekan
Senat

Rincian Manual Penetapan Standar
Uraian untuk manual penetapan standar hasil penelitian adalah:
No
1

2

Subjek/Pelaku
Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan
Dokumen
Rektor
1. Sesuai
dengan ketentuan perundangundangan maka kegiatan pertama yang
dilakukaan rektor adalah menetapkan tim
penyusun manual standar peneliti
2. Mengajukan final draft standar ke rektor
untuk minta pertimbangan.
3. Setelah manual disusun selanjutnya Rektor
mengesahkan dan memberlakukan standar
melalui penetapan dalam bentuk surat
keputusan rektor
BPM
1. Membantu rector Membentuk tim Ad Hoc SK Rektor
untuk menyusun manual penetapan Standar
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3

4

5
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Hasil Penelitian
2. Melakukan koordinasi dan monitoring
perkembangan perumusan standar.
3. Melakukan finalisasi perumusan standar
bersama-sama dengan LPPM
4. Mempersiapkan SK penetapan standar yang
akan ditandatangi oleh Ketua senat (rektor)
LPPM
1. Mengumpulkan dan mendalami mengenai
peraturan dan perundang- undangan yang
mengatur tentang Standar penelitian di
perguruan tinggi.
2. Melakukan telaah atas peraturan dan
kebijakan yayasan dan institusi terkait
dengan penelitian
3. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan
SWOT analhasils
4. Melaksanakan studi pelacakan atau survey
tentang aspek yang hendak
dibuatkan
standarnya
,
terhadap
pemangku
kepentingan internal dan/atau eksternal
5. Merumuskan draf awal Standar
Hasil
penelitian
6. Melakukan sosialisasi draf standar ke
stakeholder internal dan eksternal untuk
memperoleh masukan.
7. Memfinalisasi
standar
dengan
memperhatikan masukan stakeholder
Wakil Rektor 1. Bersama dengan BPM & LPPM melakukan
Akademik
langkah 1 – 7 seperti dikerjakan oleh tim
adhoc.
2. Menngajukan Final Draft standar ke rektor
sebelum dimintakan pertimbangan senat.
Senat
1. Melakukan pemeriksaan terhadap Standar
Universitas
Hasil Pembelajaran yang telah dibuat oleh
tim adhoc.
2. Memberikan
pertimbangan
kelayakan
standar

Dokumen
Standar

Dokumen
Standar

Pertimbangan
Senat
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BAB III
MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR HASIL PENELITIAN

STANDAR HASIL PENELITIAN

3.1. Tujuan Manual Pelaksanaan

Manual pelaksanaan ini dibentuk bertujuan untuk untuk memberikan pedoman
bagaimana standar dilaksanakan atau bagaimana pemenuhan Standar Hasil Penelitian
3.2. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan
penyusunan dan pelaksanaan standar hasil pembelajaran untuk semua program studi.
3.3.

Pihak Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Standar Hasil Penelitian adalah:
1.
2.
3.
4.

LPPM
Dekan
Ketua Program Studi
Dosen

3.4. Rincian Kegiatan Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian
Uraian untuk manual pelaksanaan Standar Hasil penelitian adalah:
No
1.

2.

Manual SPMI

Subyek/Pelaku
Penjelasan tentang kegiatan yang dilakukan
Rektor
1 . Mengesahkan Standar Hasil Penelitian dengan
menerbitkan surat keputusan rector yang
menyatakan pemberlakuan Standar Hasil
Penelitian bagi dosen
LPPM
1. Bersama-sama dengan Dekan merumuskan
pedoman
pelaksanaan
Standar
Hasil
Penelitian.
2. Bersama-sama dengan dekan melakukan
sosialiasi
pelaksanaan
Standar
Hasil
Penelitian.
3. Bersama-sama dengan Dekan memantau
kemajuan pelaksanaan penelitian dosen
4.
Mempertanggungjawabkan
pelaksanaan
Standar Hasil Penelitian ke Rektor melalui
laporan pelaksanaan Standar Hasil Penelitian

Dokumen
SK Rektor

Pedoman
Pelaksanaan
Laporan
pelaksanaan
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3.

Dekan

4

Ketua Program
Studi

5.

Dosen

1. Bersama-sama dengan
LPPM melakukan
sosialisasi mengenai pedoman penelitian
2. Memastikan dosen wajib meneliti untuk semua
program studi dengan mengacu pada vhasil
mhasil universitas minimal 1 tahun 1 kali
penelitian
1. Melaksanakan Standar Hasil Penelitian
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan
Standar Hasil Penelitian secara rutin ke Dekan
1. Mengikuti sosialisasi pedoman penelitian yang
dilakukan oleh LPPM bersama Dekan.
2. Melakukan penelitian 1 kali / tahun
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BAB IV
MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR HASIL PENELITIAN

STANDAR HASIL PENELITIAN
4.1.

Tujuan Manual
Manual Evaluasi pelaksanaan standar Hasil Penelitian ini disusun untuk dapat
ini digunakan sebagai pedoman evaluasi pelaksanaan Standar Hasil Penelitian yang
dilakukan oleh pihak terkait.

4.2.

Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual evaluasi pelaksanaan Standar Hasil Penelitian berlaku ketika Standar Hasil
Penelitian harus dievaluasi ketercapaian hasil standar. Salah satu Kegiatan yang
dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Hasil Penelitian adalah melakukan
kegiatan audit internal.
Kegiatan audit internal ini dirancang untuk mempersiapkan unit pelaksana teknis
sebagai unit yang melaksanakan standar agar secara simultan melakukan evaluasi
terhadap apa yang telah dilakukan dan sekaligus mempersiapkan hak-hal yang dianggap
perlu untuk meningkatkan pencapaian standar yang telah ditetapkan secara bertahap
dan berkelanjutan.
Tujuan diselenggarakannya Audit Internal adalah untuk:
a. Mengetahui kesiapan dan kemampuan setiap program studi dalam melakukan upaya
untuk meningkatkan mutu akademik, memenuhi persyaratan standar minimum,
dan melakukan implementasi
b. Memeriksan atau mengevaluasi kepatuhan auditee pada hasil standar.
c. Memeriksan atau mengevaluasi konsistensi auditee dalam melaksanakan Standar
Hasil Penelitian.
d. Mendapatkan gambaran sejauh mana kemampuan masing-masing program studi
untuk memenuhi standard dan indikator mutu yang telah ditentukan dalam
menjalankan hasil pembelajaran, serta sebagai dasar penentuan prioritas perbaikan
berdasarkan hasil temuan audit
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4.3.

Pihak Yang Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Standar Hasil Penelitian adalah:
1.
2.
3.
4.
5.

4.4.

Rektor
BPM
LPPM
Dekan
Ketua Program Studi

Rincian Kegiatan yang dilakukan
Uraian untuk manual evaluasi Standar Hasil Penelitian adalah:

No Subyek/Pelaku
Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan
1. Rektor
1. Meminta BPM untuk melakukan audit internal.
2. Mengangkat para auditor internal yang telah lulus
menjadi auditor.
3. Meminta dan mempelajari hasil audit peneliti dari
BPM
2
Dekan
1. Bersama-sama dengan Dekan merumuskan pedoman
monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Hasil
Penelitian
2. Memantau dan memberikan arahan kinerja Program
Studi dalam melaksanakan Program Studi dalam
melaksanakan Standar Hasil Penelitian
3. Bersasma-sama dengan Dekan mempersiapkan
dosen mengikuti audit internal.
3. Program Studi
1. Mengikuti sosialisasi penyelenggaraan audit internal
yang dilakukan Tim Audit.
2. Menyiapkan data yang berkaitan dengan kegiatan
audit internal berkenaan dengan audit peneliti.
4. BPM
1. Merencanakan jadwal audit internal setiap tahun
akademik untuk kegiatan evaluasi Standar Hasil
Penelitian
2. Merancang program atau instrumen audit
berdasarkan dokumen standar.
3. Menyeleksi dan melatih calon auditor internal.
4. Menyiapkan bahan pelatihan bagi calon auditor
internal.
5. Menyusun prosedur baku audit internal.
6. Melakukan pelatihan audit internal kepada para calon
auditor.
7. Melakukan kegiatan desk evaluation untuk kegiatan
audit internal
8. Mengumumkan hasil audit.
9. Mempresentasikan dan melaporkan hasil audit
kepada Rektor.
5. Auditor Internal 1. Mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh BPM
2. Menyatakan kesediaan sebagai auditor setelah
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Waktu
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dinyatakan lulus.
3. Mempelajari hasil pelaksanaan standar peneliti yang
dhasilapkan oleh Auditee.
4. Melakukan vhasilt ke auditee sebagai pelaksana
Standar Hasil Penelitian.
5. Membuat laporan audit internal untuk kegiatan
Standar Hasil Penelitian kepada kepala Tim Auditor
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BAB V
MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN
STANDAR HASIL PENELITIAN

5.1.

Tujuan Manual

STANDAR HASIL PENELITIAN

Tujuan manual pengendalian Standar Hasil Penelitian disusun adalah untuk
dijadikan pedoman dalam kegiatan pengendalian pelaksanaan Standar Hasil Penelitian.
5.2.

Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual pengendalian ini berlaku ketika sebuah standar harus dikendalikan
pelaksanaannya agar kegiatan penyelenggaraan Standar Hasil Penelitian sesuai dengan
peraturan perundang undangan yang berlaku.

5.3.

Pihak Yang Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Standar Hasil Penelitian adalah:
1.
2.
3.
4.
5.

Rektor
BPM
LPPM
Dekan
Ketua Program Studi

5.4 Langkah Langkah/Prosedur
Uraian untuk manual pengendalian standar hasil pembelajaran adalah:
No
1

2
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Subyek/Pelaku
Penjelasan tentang kegiatan yang dilakukan
Rektor
1. Melakukan tindakan preventif jika hasil
yang ditemukan dalam hasil audit belum
sesuai dengan indicator yang telah
ditentukan.
2. Melakukan tindakan korektif jika hasil audit
tidak sesuai dengan indicator yang
ditentukan.
LPPM /Dekan/
1. LPPM bersama dengan Dekan dan Ketua
Ketua Program
Program Studi mengendalikan pelaksanaan
Studi
Standar Hasil Penelitian
2. LPPM bersama dengan Dekan dan Ketua
Program Studi melakukan tindakan korektif
atau preventif
untuk memperbaiki
pelaksanaan standar yang relevan sesuai

Waktu
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3

BPM

4

Ketua Program
Studi
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dengan hasil audit.
1. Bersama-sama
dengan
tim
Audit
merekomendasikan hal-hal yang menjadi
tindakan prerventif dan korektif yang harus
dilakukan oleh Audittee.
1. Bekerja sama dengan Dekan mengendalikan
Standar Hasil Penelitian dosen.
2. Melaksanakan tindakan preventif atau
korektif, jika perlu, sesuai dengan
rekomendasi tim Audit.
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BAB VI
MANUAL PENINGKATAN
STANDAR HASIL PENELITIAN
6.1.

Tujuan Manual

STANDAR HASIL PENELITIAN

Manual peningkatan Standar Hasil Penelitian disusun agar dapat digunakan
sebagai pedoman untuk meningkatkan Standar Hasil Penelitian berdasarkan hasil
evaluasi pada saat audit internal.
6.2.

Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku untuk peningkatan salah satu indikator kinerja setelah suatu
siklus penjaminan mutu berakhir. Dalam kegiatan audit akademik dilakukan Site Vhasilt
ke unit/Program Studi. Dari hasil rekomendasikan yang diberikan oleh tim audit
bersama-sama dengan BPM maka selanjutnya program studi menetapkan rencana
tindak lanjut untuk semester tahun berikutnya.

6.3.

Subjek yang Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam peningkatan standar hasil Penelitian adalah:
1.
2.
3.
4.
5.

6.4.

Rektor
BPM
LPPM
Tim Adhoc / auditor
Ketua Program Studi

Rincian Kegiatan Manual Peningkatan Standar Sarpras Penelitian
Uraian untuk manual peningkatan standar Hasil penelitian :
No
1

2

106

Subyek/Pelaku Penjelasan tentang kegiatan yang dilakukan
Waktu
Rektor
1. Membentuk dan mengesahkan tim adhoc
penyusun
peningkatan
standar
Hasil
penelitian melalui SK Rektor.
2. Mengesahkan dan memberlakukan standar
yang baru yang merupakan peningkatan dari
standar yang sudah ada melalui SK Rektor.
LPPM
1. Bersama dengan BPM dan Tim Adhoc
menyusun standar sudah ditingkatkan dan
norma yang harus diperhatikan pada saat
menetapkan standar.
2. Bersama Dekan,BPM, dan Tim Adhoc
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3

BPM

1.
2.
3.

4

Tim Adhoc

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
5
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Ketua Program
Studi

1.

mensosialisasikan
standar
yang
telah
ditingkatan.
Membantu Rektor menentukan Tim Adhoc
peningkatan Standar Hasil Penelitian.
Bersama-sama dengan LPPM dan dekan
melakukan sosialisasi standar yang telah
ditingkatkan.
Bersama tim Adhoc melakukan finalisasi
standar yang telah mengalami peningkatan.
Mengumpulkan dan Mendalami mengenai
peraturan dan perundang-undangan yang
mengatur tentang Standar Hasil Penelitian di
PT
Melakukan telaah atas peraturan dan
kebijakan yayasan dan institusi terkait dengan
Standar Hasil Penelitian
Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan
SWOT analhasils
Melaksanakan studi pelacakan atau survey
tentang aspek yang hendak
dibuatkan
standarnya , terhadap pemangku kepentingan
internal dan/atau eksternal
Merumuskan draf awal Standar
hasil
penelitian
Bersama BPM, Dekan, dan LPPM melakukan
sosialisasi draf standar ke stakeholder internal
dan eksternal untuk memperoleh masukan.
Memfinalisasi standar dengan memperhatikan
masukan stakeholder
Bersama sama dengan dosen melakukan
perbaikan/peningkatan standar terhadap
indikator yang sudah tercapai
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BAB I
Visi, Misi, dan Tujuan

1.1.

Visi
Menjadi Universitas yang berbudaya sehat dan bereputasi Internasional Pada tahun
2040

1.2.

Misi
a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam berbagai bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi yang berwawasan kesehatan dan berbudaya sehat.
b. Mengembangkan budaya akademik yang sehat
dan menyebarluaskan ilmu
pengetahuan dan teknologi melalui penyelenggaraan penelitian, publikasi ilmiah dan
pengabdian kepada masyarakat.
c. Membentuk sistem manajemen universitas yang memiliki akuntabilitas dan
aksesibilitas serta berbudaya organisasi yang sehat
d. Membentuk. jaringan kerjasama yang sehat dengan para pemangku kebijakan
(stakeholder) di dalam dan luar negeri.

1.3.

Tujuan
Tujuan Universitas Ngudi Waluyo dijabarkan sebagai berikut :
a.

b.

Manual SPMI

Misi Bidang Pendidikan dan Pengajaran
1) Mendapatkan pengakuan sebagai perguruan tinggi bertaraf internasional secara
bertahap dengan menyusun dan mengembangkan standar nasional pendidikan
tinggi ke arah standar internasional.
2) Menghasilkan sumber daya manusia yang berbudaya sehat dan beretika dalam
pembangunan masyarakat.
3) Memiliki daya saing semua produk pendidikan dengan mengembangkan sistem
penjaminan mutu pendidikan tinggi, yang terstruktur dan berkesinambungan.
4) Memiliki kehidupan akademik yang dilandasi nilai-nilai budaya bangsa dan jati
diri UNW.
Misi Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
1) Memiliki dan mengembangkan budaya penelitian di kalangan dosen dan
mahasiswa sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing.
2) Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil-hasil
penelitian untuk menyelesaikan masalah-masalah aktual di masyarakat
berdasarkan tanggung jawab sosial kepada masyarakat.
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c.

Misi Bidang Kerjasama
Membentuk kerjasama dengan lembaga-lembaga atau instansi-instansi lain baik di
dalam dan di luar negeri yang terkait untuk memperluas cakrawala lembaga.

d.

Misi Manajemen Universitas
Memiliki sistem tata kelola organisasi yang menerapkan nilai-nilai budaya
organisasi yang kuat.
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BAB II
MANUAL PENETAPAN
STANDAR ISIS PENELITIAN

2.1.

Tujuan Manual
Manual ini digunakan untuk memberikan pedoman proses perumusan dan penetapan
Standar Isi Penelitian.

2.2.

Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini diperlukan untuk pedoman bagi setiap pihak yang terkait tentang hal-hal
yang harus dikerjakan, uraian detail pekerjaan, bagaimana, dan bilamana perkerjaan
dilakukan pada saat penyusunan, dan penetapan dosen sebagai peneliti yang
didasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

2.3.

Pihak Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam Penetapan manual Standar Isi Penelitian adalah:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2.4.

Rektor
Wakil Rektor
BPM
LPPM
Dekan
Senat

Rincian Manual Penetapan Standar
Uraian untuk manual penetapan standar isi penelitian adalah:
No

Subyek/Pelaku

1

Rektor

Manual SPMI

Penjelasan tentang Kegiatan yang
Dilakukan
1. Sesuai dengan ketentuan perundangundangan maka kegiatan pertama
yang dilakukan rektor
adalah
menetapkan tim penyusun manual
standar peneliti
2. Mengajukan final draft standar ke
rektor untuk minta pertimbangan.
3. Setelah manual disusun selanjutnya
Rektor
mengesahkan
dan
memberlakukan standar
melalui
penetapan dalam bentuk surat

Dokumen
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2

3

4

5
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keputusan rektor.
1. Membantu rector Membentuk tim Ad
Hoc
untuk
menyusun
manual
penetapan Standar Isi Penelitian
2. Melakukan koordinasi dan monitoring
perkembangan perumusan standar.
3. Melakukan
finalisasi
perumusan
standar bersama-sama dengan LPPM
4. Mempersiapkan SK penetapan standar
yang akan ditandatangi oleh Ketua
senat (rektor)
LPPM
1. Mengumpulkan
dan
Mendalami
mengenai peraturan dan perundangundangan yang mengatur tentang
Standar penelitian di perguruan
tinggi.
2. Melakukan telaah atas peraturan dan
kebijakan yayasan dan institusi terkait
dengan penelitian
3. Melakukan evaluasi diri dengan
menerapkan SWOT analisis
4. Melaksanakan studi pelacakan atau
survey tentang aspek yang hendak
dibuatkan standarnya , terhadap
pemangku
kepentingan
internal
dan/atau eksternal
5. Merumuskan draf awal Standar Isi
penelitian
6. Melakukan sosialisasi draf standar ke
stakeholder internal dan eksternal
untuk memperoleh masukan.
7. Memfinalisasi
standar
dengan
memperhatikan masukan stakeholder
Wakil
Rektor 1. Bersama dengan BPM &
LPPM
Akademik
melakukan langkah 1 – 7 seperti
dikerjakan oleh tim adhoc
2. Menngajukan Final Draft standar ke
rektor
sebelum
dimintakan
pertimbangan senat
Senat
1. Melakukan pemeriksaan terhadap
Universitas
Standar Isi Pembelajaran yang telah
dibuat oleh tim adhoc.
2. Memberikan pertimbangan kelayakan
standar
BPM

SK Rektor

Dokumen Standar

Dokumen Standar

Pertimbangan Senat
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BAB III
MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR ISI PENELITIAN

3.1.

Tujuan Manual Pelaksanaan
Manual pelaksanaan ini dibentuk bertujuan untuk untuk memberikan pedoman
bagaimana standar dilaksanakan atau bagaimana pemenuhan Standar Isi Penelitian

3.2.

Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan
penyusunan dan pelaksanaan standar isi pembelajaran untuk semua program studi.

3.3.

Pihak Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Standar Isi Penelitian adalah:
1.
2.
3.
4.

3.4.

LPPM
Dekan
Ketua Program Studi
Dosen

Rincian Kegiatan Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian
Uraian untuk manual pelaksanaan Standar Isi penelitian adalah:
No
1

Subyek/Pelaku
Rektor

2

LPPM

3

Dekan

Manual SPMI

Penjelasan tentang kegiatan yang dilakukan
1. Mengesahkan Standar Isi Penelitian dengan
menerbitkan surat keputusan rector yang
menyatakan pemberlakuan Standar Isi
Penelitian bagi dosen
1. Bersama-sama dengan Dekan merumuskan
pedoman pelaksanaan Standar Isi Penelitian.
2. Bersama-sama dengan dekan melakukan
sosialiasi pelaksanaan Standar Isi Penelitian.
3. Bersama-sama dengan Dekan memantau
kemajuan pelaksanaan penelitian dosen
4. Mempertanggungjawabkan
pelaksanaan
Standar Isi Penelitian ke Rektor melalui
laporan pelaksanaan Standar Isi Penelitian
1. Bersama-sama dengan
LPPM melakukan
sosialisasi mengenai pedoman penelitian

Dokumen
SK Rektor

Pedoman
Pelaksanaan
Laporan
Pelaksnaan
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4

Ketua Program
Studi

5

Dosen

2. Memastikan dosen wajib meneliti untuk semua
program studi dengan mengacu pada visi misi
universitas minimal 1 tahun 1 kali penelitian
1. Melaksanakan Standar Isi Penelitian
2. Melaporkan
perkembangan
pelaksanaan
Standar Isi Penelitian secara rutin ke Dekan
1. Mengikuti sosialisasi pedoman penelitian yang
dilakukan oleh LPPM bersama Dekan.
2. Melakukan penelitian 1 kali / tahun
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BAB IV
MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR ISI PENELITIAN

4.1.

Tujuan Manual
Manual Evaluasi pelaksanaan standar Isi Penelitian ini disusun untuk dapat ini
digunakan sebagai pedoman evaluasi pelaksanaan Standar Isi Penelitian yang
dilakukan oleh pihak terkait.

4.2.

Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual evaluasi pelaksanaan Standar Isi Penelitian berlaku ketika Standar Isi
Penelitian harus dievaluasi ketercapaian isi standar. Salah satu Kegiatan yang dilakukan
untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Isi Penelitian adalah melakukan kegiatan audit
internal.
Kegiatan audit internal ini dirancang untuk mempersiapkan unit pelaksana teknis
sebagai unit yang melaksanakan standar agar secara simultan melakukan evaluasi
terhadap apa yang telah dilakukan dan sekaligus mempersiapkan hak-hal yang dianggap
perlu untuk meningkatkan pencapaian standar yang telah ditetapkan secara bertahap
dan berkelanjutan.
Tujuan diselenggarakannya Audit Internal adalah untuk:
a. Mengetahui kesiapan dan kemampuan setiap program studi dalam melakukan upaya
untuk meningkatkan mutu akademik, memenuhi persyaratan standar minimum, dan
melakukan implementasi
b. Memeriksan atau mengevaluasi kepatuhan auditee pada isi standar.
c. Memeriksan atau mengevaluasi konsistensi auditee dalam melaksanakan Standar Isi
Penelitian.
d. Mendapatkan gambaran sejauh mana kemampuan masing-masing program studi
untuk memenuhi standard dan indikator mutu yang telah ditentukan dalam
menjalankan proses pembelajaran, serta sebagai dasar penentuan prioritas perbaikan
berdasarkan hasil temuan audit

4.3.

Pihak Yang Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Standar Isi Penelitian adalah:
1. Rektor
2. BPM
3. LPPM
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4. Dekan
5. Ketua Program Studi
4.4.

Rincian Kegiatan yang dilakukan

Uraian untuk manual evaluasi Standar Isi Penelitian adalah:
No Subyek/Pelaku
Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan
1
Rektor
1. Meminta BPM untuk melakukan audit internal.
2. Mengangkat para auditor internal yang telah lulus
menjadi auditor.
3. Meminta dan mempelajari hasil audit peneliti dari
BPM
2
Dekan
1. Bersama-sama
dengan
Dekan
merumuskan
pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan
Standar Isi Penelitian
2. Memantau dan memberikan arahan kinerja Program
Studi dalam melaksanakan Standar Isi Penelitian
3. Bersasma-sama dengan Dekan mempersiapkan
dosen mengikuti audit internal.
3
Program Studi
1. Mengikuti sosialisasi penyelenggaraan audit internal
yang dilakukan Tim Audit.
2. Menyiapkan data yang berkaitan dengan kegiatan
audit internal berkenaan dengan kegiatan audit
internal berkenaan dengan audit peneliti.
4
BPM
1. Merencanakan jadwal audit internal setiap tahun
akademik untuk kegiatan evaluasi Standar Isi
Penelitian
2. Merancang program atau instrumen audit
berdasarkan dokumen standar.
3. Menyeleksi dan melatih calon auditor internal.
4. Menyiapkan bahan pelatihan bagi calon auditor
internal.
5. Menyusun prosedur baku audit internal.
6. Melakukan pelatihan audit internal kepada para
calon auditor.
7. Melakukan kegiatan desk evaluation untuk kegiatan
audit internal
8. Mengumumkan hasil audit.
9. Mempresentasikan dan melaporkan hasil audit
kepada Rektor.
5
Auditor Internal 1. Mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh BPM
2. Menyatakan kesediaan sebagai auditor setelah
dinyatakan lulus.
3. Mempelajari hasil pelaksanaan standar peneliti yang
disiapkan oleh Auditee.
4. Melakukan visit ke auditee sebagai pelaksana
Standar Isi Penelitian.
5. Membuat laporan audit internal untuk kegiatan
Standar Isi Penelitian kepada kepala Tim Auditor.
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BAB V
MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN
STANDAR ISI PENELITIAN

5.1.

Tujuan Manual
Tujuan manual pengendalian Standar Isi Penelitian disusun adalah untuk
dijadikan pedoman dalam kegiatan pengendalian pelaksanaan Standar Isi Penelitian.

5.2.

Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual pengendalian ini berlaku ketika sebuah standar harus dikendalikan
pelaksanaannya agar kegiatan penyelenggaraan Standar Isi Penelitian sesuai dengan
peraturan perundang undangan yang berlaku.

5.3.

Pihak Yang Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Standar Isi Penelitian adalah:
1.
2.
3.
4.
5.

Rektor
BPM
LPPM
Dekan
Ketua Program Studi

5.5 Langkah Langkah/Prosedur
Uraian untuk manual pengendalian standar isi pembelajaran adalah:
No
1

2

3

Subyek/Pelaku
Rektor

Penjelasan tentang kegiatan yang dilakukan
1. Melakukan tindakan preventif jika hasil yang
ditemukan dalam proses audit belum sesuai
dengan indicator yang telah ditentukan.
2. Melakukan tindakan korektif jika hasil audit
tidak sesuai dengan indicator yang ditentukan.
LPPM/Dekan/Ketua 1. LPPM bersama dengan Dekan dan Ketua
Program Studi
Program Studi mengendalikan pelaksanaan
Standar Isi Penelitian
2. LPPM bersama dengan Dekan dan Ketua
Program Studi melakukan tindakan korektif
atau preventif untuk memperbaiki pelaksanaan
standar yang relevan sesuai dengan hasil audit.
BPM
1. Bersama-sama
dengan
tim
Audit
merekomendasikan hal-hal yang menjadi
tindakan prerventif dan korektif yang harus
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Waktu
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4

120

Ketua Program
Studi

dilakukan oleh Audittee.
1. Bekerja sama dengan Dekan mengendalikan
Standar Isi Penelitian dosen.
2. Melaksanakan tindakan preventif atau korektif,
jika perlu, sesuai dengan rekomendasi tim Audit
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BAB VI
MANUAL PENINGKATAN
STANDAR ISI PENELITIAN

6.1.

Tujuan Manual
Manual peningkatan Standar Isi Penelitian disusun agar dapat digunakan sebagai
pedoman untuk meningkatkan Standar Isi Penelitian berdasarkan hasil evaluasi pada
saat audit internal.

6.2.

Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku untuk peningkatan salah satu indikator kinerja setelah suatu
siklus penjaminan mutu berakhir. Dalam kegiatan audit akademik dilakukan Site Visit
ke unit/Program Studi. Dari hasil rekomendasikan yang diberikan oleh tim audit
bersama-sama dengan BPM maka selanjutnya program studi menetapkan rencana
tindak lanjut untuk semester tahun berikutnya.

6.3.

Subjek yang Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam peningkatan standar isi Penelitian adalah:
1.
2.
3.
4.
5.

6.4.

Rektor
BPM
LPPM
Tim Adhoc / auditor
Ketua Program Studi

Rincian Kegiatan Manual Peningkatan Standar Sarpras Penelitian
Uraian untuk manual peningkatan standar Isi penelitian :

No
1

Subyek/Pelaku
Rektor

1.
2.

2

LPPM

1.
2.
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Penjelasan tentang kegiatan yang dilakukan
Membentuk dan mengesahkan tim adhoc penyusun
peningkatan standar Isi penelitian melalui SK
Rektor.
Mengesahkan dan memberlakukan standar yang
baru yang merupakan peningkatan dari standar
yang sudah ada melalui SK Rektor.
Bersama dengan BPM dan Tim Adhoc menyusun
standar sudah ditingkatkan dan norma yang harus
diperhatikan pada saat menetapkan standar.
Bersama
Dekan,BPM,
dan
Tim
Adhoc
mensosialisasikan standar yang telah ditingkatan.
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3

BPM

4

Tim Adhoc

5

Ketua Program
Studi

122

1. Membantu Rektor menentukan Tim Adhoc
peningkatan Standar Isi Penelitian.
2. Bersama-sama dengan LPPM dan dekan melakukan
sosialisasi standar yang telah ditingkatkan.
3. Bersama tim Adhoc melakukan finalisasi standar
yang telah mengalami peningkatan.
1. Mengumpulkan dan Mendalami mengenai peraturan
dan perundang-undangan yang mengatur tentang
Standar Isi Penelitian di PT
2. Melakukan telaah atas peraturan dan kebijakan
yayasan dan institusi terkait dengan Standar Isi
Penelitian
3. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT
analisis
4. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang
aspek yang hendak dibuatkan standarnya , terhadap
pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal
5. Merumuskan draf awal Standar isi penelitian
6. Bersama BPM, Dekan, dan LPPM melakukan
sosialisasi draf standar ke stakeholder internal dan
eksternal untuk memperoleh masukan.
7. Memfinalisasi standar dengan memperhatikan
masukan stakeholder
1. Bersama sama dengan dosen melakukan perbaikan
/peningkatan standar terhadap indikator yang
sudah tercapai
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BAB I
Proses, Mproses, dan Tujuan

1.1.

Vproses
Menjadi Universitas yang berbudaya sehat dan bereputasi Internasional Pada tahun
2040

1.2.

Mproses
a.
b.

c.
d.

1.3.

Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam berbagai bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi yang berwawasan kesehatan dan berbudaya sehat.
Mengembangkan budaya akademik yang sehat dan menyebarluaskan ilmu
pengetahuan dan teknologi melalui penyelenggaraan penelitian, publikasi ilmiah
dan pengabdian kepada masyarakat.
Membentuk sistem manajemen universitas yang memiliki akuntabilitas dan
aksesibilitas serta berbudaya organisasi yang sehat
Membentuk. jaringan kerjasama yang sehat dengan para pemangku kebijakan
(stakeholder) di dalam dan luar negeri.

Tujuan
Tujuan Universitas Ngudi Waluyo dijabarkan sebagai berikut :
a.

b.

Manual SPMI

Mproses Bidang Pendidikan dan Pengajaran
1) Mendapatkan pengakuan sebagai perguruan tinggi bertaraf internasional secara
bertahap dengan menyusun dan mengembangkan standar nasional pendidikan
tinggi ke arah standar internasional.
2) Menghasilkan sumber daya manusia yang berbudaya sehat dan beretika dalam
pembangunan masyarakat.
3) Memiliki daya saing semua produk pendidikan dengan mengembangkan sistem
penjaminan mutu pendidikan tinggi, yang terstruktur dan berkesinambungan.
4) Memiliki kehidupan akademik yang dilandasi nilai-nilai budaya bangsa dan jati
diri UNW.
Mproses Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
1) Memiliki dan mengembangkan budaya penelitian di kalangan dosen dan
mahasiswa sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing.
2) Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil-hasil
penelitian untuk menyelesaikan masalah-masalah aktual di masyarakat
berdasarkan tanggung jawab sosial kepada masyarakat.
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c.

Mproses Bidang Kerjasama
Membentuk kerjasama dengan lembaga-lembaga atau instansi-instansi lain baik di
dalam dan di luar negeri yang terkait untuk memperluas cakrawala lembaga.

d.

Mproses Manajemen Universitas
Memiliki sistem tata kelola organisasi yang menerapkan nilai-nilai budaya
organisasi yang kuat.
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BAB II
MANUAL PENETAPAN
STANDAR PROSES PENELITIAN

2.1.

Tujuan Manual
Manual ini digunakan untuk memberikan pedoman proses perumusan dan penetapan
Standar Proses Penelitian.

2.2.

Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini diperlukan untuk pedoman bagi setiap pihak yang terkait tentang hal-hal
yang harus dikerjakan, uraian detail pekerjaan, bagaimana, dan bilamana perkerjaan
dilakukan pada saat penyusunan, dan penetapan dosen sebagai peneliti yang
didasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

2.3.

Pihak Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam Penetapan manual Standar Proses Penelitian adalah:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2.4.

Rektor
Wakil Rektor
BPM
LPPM
Dekan
Senat

Rincian Manual Penetapan Standar
Uraian untuk manual penetapan standar proses penelitian adalah:

No
1

Subyek/Pelaku
Rektor

2

BMP

Manual SPMI

Penjelasan tentang kegiatan yang dilakukan
Dokumen
1. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
maka kegiatan pertama yang dilakukan rektor
adalah menetapkan tim penyusun manual standar
peneliti
2. Mengajukan final draft standar ke rektor untuk
minta pertimbangan.
3. Setelah manual disusun selanjutnya Rektor
mengesahkan dan memberlakukan standar melalui
penetapan dalam bentuk surat keputusan rektor
1. Membantu rector Membentuk tim Ad Hoc untuk SK Rektor
menyusun manual penetapan
Standar Proses
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3

LPPM

4

Wakil Rektor
Akademik

5

Senat
Universitas
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Penelitian
2. Melakukan
koordinasi
dan
monitoring
perkembangan perumusan standar.
3. Melakukan finalisasi perumusan standar bersamasama dengan LPPM
1. Mengumpulkan dan Mendalami mengenai peraturan
Dokumen
dan perundang- undangan yang mengatur tentang
standar
Standar penelitian di perguruan tinggi.
2. Melakukan telaah atas peraturan dan kebijakan
yayasan dan institusi terkait dengan penelitian
3. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT
analprosess
4. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang
aspek yang hendak dibuatkan standarnya , terhadap
pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal
5. Merumuskan draf awal Standar Proses penelitian
6. Melakukan sosialisasi draf standar ke stakeholder
internal dan eksternal untuk memperoleh masukan.
7. Memfinalisasi standar dengan memperhatikan
masukan stakeholder
1. Bersama dengan BPM & LPPM melakukan langkah
Dokumen
1 – 7 seperti dikerjakan oleh tim adhoc
standar
2. Menngajukan Final Draft standar ke rektor sebelum
dimintakan pertimbangan senat
1. Melakukan pemeriksaan terhadap Standar Proses Pertimbangan
Pembelajaran yang telah dibuat oleh tim adhoc.
senat
2. Memberikan pertimbangan kelayakan standar
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BAB III
MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PROSES PENELITIAN

3.1. Tujuan Manual Pelaksanaan
Manual pelaksanaan ini dibentuk bertujuan untuk untuk memberikan pedoman
bagaimana standar dilaksanakan atau bagaimana pemenuhan Standar Proses Penelitian
3.2. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan
penyusunan dan pelaksanaan standar proses pembelajaran untuk semua program studi.
3.3.

Pihak Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Standar Proses Penelitian adalah:
1.
2.
3.
4.

LPPM
Dekan
Ketua Program Studi
Dosen

3.4. Rincian Kegiatan Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian
Uraian untuk manual pelaksanaan Standar Proses penelitian adalah:
No

Subyek/
Pelaku

Penjelasan tentang kegiatan yang
dilakukan

1

Rektor

1.

2

LPPM

1.
2.
3.
4.

Manual SPMI

Mengesahkan Standar Proses Penelitian dengan
menerbitkan surat keputusan rector yang menyatakan
pemberlakuan Standar Proses Penelitian bagi dosen
Bersama-sama dengan Dekan merumuskan pedoman
pelaksanaan Standar Proses Penelitian.
Bersama-sama dengan dekan melakukan sosialiasi
pelaksanaan Standar Proses Penelitian.
Bersama-sama dengan Dekan memantau kemajuan
pelaksanaan penelitian dosen
Mempertanggungjawabkan pelaksanaan Standar Proses
Penelitian ke Rektor melalui laporan pelaksanaan
Standar Proses Penelitian

Dokumen
SK Rektor
Pedoman
Pelaksanaan
Laporan
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3

4
5
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Dekan

1. Bersama-sama dengan LPPM melakukan sosialisasi
mengenai pedoman penelitian
2. Memastikan dosen wajib meneliti untuk semua program
studi dengan mengacu pada proses mproses universitas
minimal 1 tahun 1 kali penelitian
Ketua
1. Melaksanakan Standar Proses Penelitian
Program 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Standar Proses
Studi
Penelitian secara rutin ke Dekan
Dosen 1. Mengikuti sosialisasi pedoman penelitian yang dilakukan
oleh LPPM bersama Dekan.
2. Melakukan penelitian 1 kali / tahun
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BAB IV
MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR PROSES PENELITIAN

4.1.

Tujuan Manual
Manual Evaluasi pelaksanaan standar Proses Penelitian ini disusun untuk dapat
ini digunakan sebagai pedoman evaluasi pelaksanaan Standar Proses Penelitian yang
dilakukan oleh pihak terkait.

4.2.

Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual evaluasi pelaksanaan Standar Proses Penelitian berlaku ketika Standar
Proses Penelitian harus dievaluasi ketercapaian proses standar. Salah satu Kegiatan yang
dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Proses Penelitian adalah melakukan
kegiatan audit internal.
Kegiatan audit internal ini dirancang untuk mempersiapkan unit pelaksana teknis
sebagai unit yang melaksanakan standar agar secara simultan melakukan evaluasi
terhadap apa yang telah dilakukan dan sekaligus mempersiapkan hak-hal yang dianggap
perlu untuk meningkatkan pencapaian standar yang telah ditetapkan secara bertahap
dan berkelanjutan.
Tujuan diselenggarakannya Audit Internal adalah untuk:
a. Mengetahui kesiapan dan kemampuan setiap program studi dalam melakukan upaya
untuk meningkatkan mutu akademik, memenuhi persyaratan standar minimum, dan
melakukan implementasi
b. Memeriksan atau mengevaluasi kepatuhan auditee pada proses standar.
c. Memeriksan atau mengevaluasi konsistensi auditee dalam melaksanakan Standar
Proses Penelitian.
d. Mendapatkan gambaran sejauh mana kemampuan masing-masing program studi
untuk memenuhi standard dan indikator mutu yang telah ditentukan dalam
menjalankan proses pembelajaran, serta sebagai dasar penentuan prioritas perbaikan
berdasarkan hasil temuan audit
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4.3.

Pihak Yang Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Standar Proses Penelitian adalah:
1.
2.
3.
4.
5.

4.4.

Rektor
BPM
LPPM
Dekan
Ketua Program Studi

Rincian Kegiatan yang dilakukan
Uraian untuk manual evaluasi Standar Proses Penelitian adalah:

No
1

Subyek/ Pelaku
Rektor

2

Dekan

3

Program Studi

4

BPM
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Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan
1. Meminta BPM
untuk melakukan audit
internal.
2. Mengangkat para auditor internal yang telah
lulus menjadi auditor.
3. Meminta dan mempelajari hasil audit peneliti
dari BPM
1. Bersama-sama dengan Dekan merumuskan
pedoman
monitoring
dan
evaluasi
pelaksanaan Standar Proses Penelitian
2. Memantau dan memberikan arahan kinerja
Program Studi dalam melaksanakan Standar
Proses Penelitian
3. Bersasma-sama
dengan
Dekan
mempersiapkan dosen mengikuti audit
internal.
1. Mengikuti sosialisasi penyelenggaraan audit
internal yang dilakukan Tim Audit.
2. Menyiapkan data yang berkaitan dengan
kegiatan audit internal berkenaan dengan
audit peneliti.
1. Merencanakan jadwal audit internal setiap
tahun akademik untuk kegiatan evaluasi
Standar Proses Penelitian
2. Merancang program atau instrumen audit
berdasarkan dokumen standar.
3. Menyeleksi dan melatih calon auditor
internal.
4. Menyiapkan bahan pelatihan bagi calon
auditor internal.
5. Menyusun prosedur baku audit internal.
6. Melakukan pelatihan audit internal kepada
para calon auditor.
7. Melakukan kegiatan desk evaluation untuk
kegiatan audit internal
8. Mengumumkan hasil audit.

Waktu
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5

Auditor Internal
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9. Mempresentasikan dan melaporkan hasil
audit kepada Rektor.
1. Mengikuti pelatihan yang diselenggarakan
oleh BPM
2. Menyatakan kesediaan sebagai auditor
setelah dinyatakan lulus.
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BAB V

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN
STANDAR PROSES PENELITIAN

5.1.

Tujuan Manual
Tujuan manual pengendalian Standar Proses Penelitian disusun adalah untuk
dijadikan pedoman dalam kegiatan pengendalian pelaksanaan Standar Proses
Penelitian.

5.2.

Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual pengendalian ini berlaku ketika sebuah standar harus dikendalikan
pelaksanaannya agar kegiatan penyelenggaraan Standar Proses Penelitian sesuai
dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

5.3.

Pihak Yang Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Standar Proses Penelitian adalah:
1.
2.
3.
4.
5.

Rektor
BPM
LPPM
Dekan
Ketua Program Studi

5.6 Langkah Langkah/Prosedur
Uraian untuk manual pengendalian standar proses pembelajaran adalah:
No Subyek/Pelaku
1
Rektor
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2

LPPM/Dekan/
Ketua Program
Studi

3

BPM

Penjelasan tentang kegiatan yang dilakukan
1. Melakukan tindakan preventif jika hasil yang
ditemukan dalam proses audit belum sesuai
dengan indicator yang telah ditentukan.
2. Melakukan tindakan korektif jika hasil audit tidak
sesuai dengan indicator yang ditentukan.
1. LPPM bersama dengan Dekan dan Ketua Program
Studi mengendalikan pelaksanaan Standar Proses
Penelitian
2. LPPM bersama dengan Dekan dan Ketua Program
Studi melakukan tindakan korektif atau preventif
untuk memperbaiki pelaksanaan standar yang
relevan sesuai dengan hasil audit.
1. Bersama-sama
dengan
tim
Audit
merekomendasikan hal-hal yang menjadi

Waktu
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4

Ketua Program
Studi
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tindakan prerventif dan korektif yang harus
dilakukan oleh Audittee.
1. Bekerja sama dengan Dekan mengendalikan
Standar Proses Penelitian dosen.
2. Melaksanakan tindakan preventif atau korektif,
jika perlu, sesuai dengan rekomendasi tim Audit.
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BAB VI

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PROSES PENELITIAN

6.1.

Tujuan Manual
Manual peningkatan Standar Proses Penelitian disusun agar dapat digunakan
sebagai pedoman untuk meningkatkan Standar Proses Penelitian berdasarkan hasil
evaluasi pada saat audit internal.

6.2.

Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku untuk peningkatan salah satu indikator kinerja setelah suatu
siklus penjaminan mutu berakhir. Dalam kegiatan audit akademik dilakukan Site
Vprosest ke unit/Program Studi. Dari hasil rekomendasikan yang diberikan oleh tim
audit bersama-sama dengan BPM maka selanjutnya program studi menetapkan rencana
tindak lanjut untuk semester tahun berikutnya.

6.3.

Subjek yang Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam peningkatan standar proses Penelitian adalah:
1.
2.
3.
4.
5.

6.4.

Rektor
BPM
LPPM
Tim Adhoc / auditor
Ketua Program Studi

Rincian Kegiatan Manual Peningkatan Standar Sarpras Penelitian
Uraian untuk manual peningkatan standar Proses penelitian :
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No
1

Subyek/Pelaku
Rektor

2

LPPM

Penjelasan tentang kegiatan yang dilakukan
1. Membentuk dan mengesahkan tim adhoc
penyusun peningkatan standar Proses
penelitian melalui SK Rektor.
2. Mengesahkan dan memberlakukan standar
yang baru yang merupakan peningkatan dari
standar yang sudah ada melalui SK Rektor.
1. Bersama dengan BPM dan Tim Adhoc
menyusun standar sudah ditingkatkan dan
norma yang harus diperhatikan pada saat

Waktu
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3

4

5
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menetapkan standar.
2. Bersama Dekan,BPM, dan Tim Adhoc
mensosialisasikan standar yang telah
ditingkatan.
BPM
1. Membantu Rektor menentukan Tim Adhoc
peningkatan Standar Proses Penelitian
2. Bersama-sama dengan LPPM dan dekan
melakukan sosialisasi standar yang telah
ditingkatkan.
3. Bersama tim Adhoc melakukan finalisasi
standar yang telah mengalami peningkatan.
Tim Adhoc
1. Mengumpulkan dan Mendalami mengenai
peraturan dan perundang-undangan yang
mengatur tentang Standar Proses Penelitian
di PT
2. Melakukan telaah atas peraturan dan
kebijakan yayasan dan institusi terkait
dengan Standar Proses Penelitian
3. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan
SWOT analprosess
4. Melaksanakan studi pelacakan atau survey
tentang aspek yang hendak
dibuatkan
standarnya
,
terhadap
pemangku
kepentingan internal dan/atau eksternal
5. Merumuskan draf awal Standar
proses
penelitian
6. Bersama BPM, Dekan, dan LPPM melakukan
sosialisasi draf standar ke stakeholder
internal dan eksternal untuk memperoleh
masukan.
7. Memfinalisasi
standar
dengan
memperhatikan masukan stakeholder
Ketua Program - Bersama sama dengan dosen melakukan
Studi
perbaikan/peningkatan standar terhadap
indikator yang sudah tercapai
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BAB I
Vpenilaian, Mpenilaian, dan Tujuan

1.1.

Vpenilaian
Menjadi Universitas yang berbudaya sehat dan bereputasi Internasional Pada tahun
2040

1.2.

Mpenilaian
a.
b.

c.
d.

1.3.

Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam berbagai bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi yang berwawasan kesehatan dan berbudaya sehat.
Mengembangkan budaya akademik yang sehat dan menyebarluaskan ilmu
pengetahuan dan teknologi melalui penyelenggaraan penelitian, publikasi ilmiah
dan pengabdian kepada masyarakat.
Membentuk sistem manajemen universitas yang memiliki akuntabilitas dan
aksesibilitas serta berbudaya organisasi yang sehat
Membentuk. jaringan kerjasama yang sehat dengan para pemangku kebijakan
(stakeholder) di dalam dan luar negeri.

Tujuan
Tujuan Universitas Ngudi Waluyo dijabarkan sebagai berikut :
a.

b.
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Mpenilaian Bidang Pendidikan dan Pengajaran
1) Mendapatkan pengakuan sebagai perguruan tinggi bertaraf internasional secara
bertahap dengan menyusun dan mengembangkan standar nasional pendidikan
tinggi ke arah standar internasional.
2) Mengpenilaiankan sumber daya manusia yang berbudaya sehat dan beretika
dalam pembangunan masyarakat.
3) Memiliki daya saing semua produk pendidikan dengan mengembangkan sistem
penjaminan mutu pendidikan tinggi, yang terstruktur dan berkesinambungan.
4) Memiliki kehidupan akademik yang dilandasi nilai-nilai budaya bangsa dan jati
diri UNW.
Mpenilaian Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
1) Memiliki dan mengembangkan budaya penelitian di kalangan dosen dan
mahasiswa sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing.
2) Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan penilaianpenilaian penelitian untuk menyelesaikan masalah-masalah aktual di masyarakat
berdasarkan tanggung jawab sosial kepada masyarakat.
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c.

Mpenilaian Bidang Kerjasama
Membentuk kerjasama dengan lembaga-lembaga atau instansi-instansi lain baik di
dalam dan di luar negeri yang terkait untuk memperluas cakrawala lembaga.

d.

Mpenilaian Manajemen Universitas
Memiliki sistem tata kelola organisasi yang menerapkan nilai-nilai budaya
organisasi yang kuat.
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BAB II
MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

2.1.

Tujuan Manual
Manual ini digunakan untuk memberikan pedoman penilaian perumusan dan penetapan
Standar Penilaian Penelitian.

2.2.

Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini diperlukan untuk pedoman bagi setiap pihak yang terkait tentang hal-hal
yang harus dikerjakan, uraian detail pekerjaan, bagaimana, dan bilamana perkerjaan
dilakukan pada saat penyusunan, dan penetapan dosen sebagai peneliti yang
didasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

2.3.

Pihak Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam Penetapan manual Standar Penilaian Penelitian
adalah:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2.4.

Rektor
Wakil Rektor
BPM
LPPM
Dekan
Senat

Rincian Manual Penetapan Standar
Uraian untuk manual penetapan standar penilaian penelitian adalah:
No
1
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Subyek/Pelaku Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan Dokumen
Rektor
1. Sesuai dengan ketentuan perundangundangan maka kegiatan pertama yang
dilakukan rektor adalah menetapkan tim
penyusun manual standar peneliti.
2. Mengajukan final draft standar ke rektor
untuk minta pertimbangan.
3. Setelah manual disusun selanjutnya Rektor
mengesahkan dan memberlakukan standar
melalui penetapan dalam bentuk surat
keputusan rektor.
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2

BPM

3

LPPM

4

Wakil
Rektor
Akademik

5

Senat
Universitas

1. Membantu rector Membentuk tim Ad Hoc SK Rektor
untuk menyusun manual penetapan Standar
Penilaian Penelitian
2. Melakukan koordinasi dan
monitoring
perkembangan perumusan standar.
3. Melakukan finalisasi perumusan standar
bersama-sama dengan LPPM
4. Mempersiapkan SK penetapan standar yang
akan ditandatangi oleh Ketua senat (rektor)
1. Mengumpulkan dan Mendalami mengenai
Dokumen
peraturan dan perundang-undangan yang
Standar
mengatur tentang Standar penelitian di
perguruan tinggi.
2. Melakukan telaah atas peraturan dan
kebijakan yayasan dan institusi terkait
dengan penelitian
3. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan
SWOT analpenilaians
4. Melaksanakan studi pelacakan atau survey
tentang aspek yang hendak dibuatkan
standarnya
,
terhadap
pemangku
kepentingan internal dan/atau eksternal
5. Merumuskan draf awal Standar Penilaian
penelitian
6. Melakukan sosialisasi draf standar ke
stakeholder internal dan eksternal untuk
memperoleh masukan.
7. Memfinalisasi
standar
dengan
memperhatikan masukan stakeholder
1. Bersama dengan BPM & LPPM melakukan
Dokumen
langkah 1 – 7 seperti dikerjakan oleh tim
Standar
adhoc
2. Menngajukan Final Draft standar ke rektor
sebelum dimintakan pertimbangan senat
1. Melakukan pemeriksaan terhadap Standar Pertimbangan
Penilaian Pembelajaran yang telah dibuat
Senat
oleh tim adhoc.
2. Memberikan
pertimbangan
kelayakan
standar
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BAB III
MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

3.1. Tujuan Manual Pelaksanaan
Manual pelaksanaan ini dibentuk bertujuan untuk untuk memberikan pedoman
bagaimana standar dilaksanakan atau bagaimana pemenuhan Standar Penilaian
Penelitian
3.2. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan
penyusunan dan pelaksanaan standar penilaian pembelajaran untuk semua program
studi.
3.3. Pihak Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian adalah:
1.
2.
3.
4.

LPPM
Dekan
Ketua Program Studi
Dosen

3.4. Rincian Kegiatan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian
Uraian untuk manual pelaksanaan Standar Penilaian penelitian adalah:
No
1

Subyek/ Pelaku
Rektor

2

LPPM
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Penjelasan tentang kegiatan yang dilakukan
Dokumen
1. Mengesahkan Standar Penilaian Penelitian
SK Rektor
dengan menerbitkan surat keputusan rector
yang menyatakan pemberlakuan Standar
Penilaian Penelitian bagi dosen
1. Bersama-sama dengan Dekan merumuskan
Pedoman
pedoman pelaksanaan Standar Penilaian Pelaksanaan
Penelitian
2. Bersama-sama dengan dekan melakukan
sosialiasi pelaksanaan Standar Penilaian
Penelitian.
3. Bersama-sama dengan Dekan memantau
kemajuan pelaksanaan penelitian dosen
4. Mempertanggungjawabkan
pelaksanaan
Standar Penilaian Penelitian ke Rektor

145

3

Dekan

1.
2.

4

Ketua Program
Studi

1.
2.

5

Dosen

1.
2.
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Standar Penilaian Penelitian melalui laporan
pelaksanaan
Bersama-sama dengan LPPM melakukan
sosialisasi mengenai pedoman penelitian
Memastikan dosen wajib meneliti untuk
semua program studi dengan mengacu pada
vpenilaian mpenilaian universitas minimal 1
tahun 1 kali penelitian
Melaksanakan Standar Penilaian Penelitian
Melaporkan perkembangan pelaksanaan
Standar Penilaian Penelitian secara rutin ke
Dekan
Mengikuti sosialisasi pedoman penelitian
yang dilakukan oleh LPPM bersama Dekan
Melakukan penelitian 1 kali / tahun
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BAB IV
MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

4.1.

Tujuan Manual
Manual Evaluasi pelaksanaan standar Penilaian Penelitian ini disusun untuk
dapat ini digunakan sebagai pedoman evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian
Penelitian yang dilakukan oleh pihak terkait.

4.2.

Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian berlaku ketika Standar
Penilaian Penelitian harus dievaluasi ketercapaian penilaian standar. Salah satu Kegiatan
yang dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian adalah
melakukan kegiatan audit internal.
Kegiatan audit internal ini dirancang untuk mempersiapkan unit pelaksana teknis
sebagai unit yang melaksanakan standar agar secara simultan melakukan evaluasi
terhadap apa yang telah dilakukan dan sekaligus mempersiapkan hak-hal yang dianggap
perlu untuk meningkatkan pencapaian standar yang telah ditetapkan secara bertahap
dan berkelanjutan.
Tujuan diselenggarakannya Audit Internal adalah untuk:
a. Mengetahui kesiapan dan kemampuan setiap program studi dalam melakukan upaya
untuk meningkatkan mutu akademik, memenuhi persyaratan standar minimum, dan
melakukan implementasi
b. Memeriksan atau mengevaluasi kepatuhan auditee pada penilaian standar.
c. Memeriksan atau mengevaluasi konsistensi auditee dalam melaksanakan Standar
Penilaian Penelitian.
d. Mendapatkan gambaran sejauh mana kemampuan masing-masing program studi
untuk memenuhi standard dan indikator mutu yang telah ditentukan dalam
menjalankan penilaian pembelajaran, serta sebagai dasar penentuan prioritas
perbaikan berdasarkan penilaian temuan audit

4.3.

Pihak Yang Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian adalah:
1. Rektor
2. BPM
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3. LPPM
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
4.4.

Rincian Kegiatan yang dilakukan
Uraian untuk manual evaluasi Standar Penilaian Penelitian adalah:
No Subyek/Pelaku
Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan
1
Rektor
1. Meminta BPM untuk melakukan audit
internal.
2. Mengangkat para auditor internal yang
telah lulus menjadi auditor.
3. Meminta dan mempelajari penilaian audit
peneliti dari BPM
2
Dekan
1. Bersama-sama dengan Dekan merumuskan
pedoman
monitoring
dan
evaluasi
pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian
2. Memantau dan memberikan arahan kinerja
Program Studi
dalam melaksanakan
Standar Penilaian Penelitian
3. Bersasma-sama
dengan
Dekan
mempersiapkan dosen mengikuti audit
internal.
3
Program Studi
1. Mengikuti sosialisasi penyelenggaraan
audit internal yang dilakukan Tim Audit.
2. Menyiapkan data yang berkaitan dengan
kegiatan audit internal berkenaan dengan
audit peneliti.
4
BPM
1. Merencanakan jadwal audit internal setiap
tahun akademik untuk kegiatan evaluasi
Standar Penilaian Penelitian
2. Merancang program atau instrumen audit
berdasarkan dokumen standar.
3. Menyeleksi dan melatih calon auditor
internal.
4. Menyiapkan bahan pelatihan bagi calon
auditor internal.
5. Menyusun prosedur baku audit internal.
6. Melakukan pelatihan audit internal kepada
para calon auditor.
7. Melakukan kegiatan desk evaluation untuk
kegiatan audit internal
8. Mengumumkan penilaian audit.
9. Mempresentasikan
dan
melaporkan
penilaian audit kepada Rektor.
5
Auditor Internal 1. Mengikuti pelatihan yang diselenggarakan
oleh BPM
2. Menyatakan kesediaan sebagai auditor
setelah dinyatakan lulus.
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Waktu
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3. Mempelajari penilaian pelaksanaan standar
peneliti yang dpenilaianapkan oleh Auditee.
4. Melakukan vpenilaiant ke auditee sebagai
pelaksana Standar Penilaian Penelitian.
5. Membuat laporan audit internal untuk
kegiatan Standar Penilaian Penelitian kepada
kepala Tim Auditor
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BAB V
MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

5.1.

Tujuan Manual
Tujuan manual pengendalian Standar Penilaian Penelitian disusun adalah untuk
dijadikan pedoman dalam kegiatan pengendalian pelaksanaan Standar Penilaian
Penelitian.

5.2.

Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual pengendalian ini berlaku ketika sebuah standar harus dikendalikan
pelaksanaannya agar kegiatan penyelenggaraan Standar Penilaian Penelitian sesuai
dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

5.3.

Pihak Yang Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian adalah:
1.
2.
3.
4.
5.

Rektor
BPM
LPPM
Dekan
Ketua Program Studi

5.7 Langkah Langkah/Prosedur
Uraian untuk manual pengendalian standar penilaian pembelajaran adalah:
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No
1

Subyek/ Pelaku
Rektor

2

LPPM/Dekan/
Ketua Program
Studi

Penjelasan tentang kegiatan yang dilakukan
1. Melakukan tindakan preventif jika penilaian
yang ditemukan dalam penilaian audit belum
sesuai dengan indicator yang telah ditentukan.
2. Melakukan tindakan korektif jika penilaian
audit tidak sesuai dengan indicator yang
ditentukan.
1. LPPM bersama dengan Dekan dan Ketua
Program Studi mengendalikan pelaksanaan
Standar Penilaian Penelitian
2. LPPM bersama dengan Dekan dan Ketua
Program Studi melakukan tindakan korektif
atau
preventif
untuk
memperbaiki
pelaksanaan standar yang relevan sesuai

Waktu

Manual SPMI

3

BPM

4

Ketua Program
Studi

Manual SPMI

dengan penilaian audit.
Bersama-sama
dengan
tim
Audit
merekomendasikan hal-hal yang menjadi
tindakan prerventif dan korektif yang harus
dilakukan oleh Audittee.
1. Bekerja sama dengan Dekan mengendalikan
Standar Penilaian Penelitian dosen.
2. Melaksanakan tindakan preventif atau
korektif,
jika
perlu,
sesuai
dengan
rekomendasi tim Audit.
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BAB VI
MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

6.1.

Tujuan Manual
Manual peningkatan Standar Penilaian Penelitian disusun agar dapat digunakan
sebagai pedoman untuk meningkatkan Standar Penilaian Penelitian berdasarkan
penilaian evaluasi pada saat audit internal.

6.2.

Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku untuk peningkatan salah satu indikator kinerja setelah suatu
siklus penjaminan mutu berakhir. Dalam kegiatan audit akademik dilakukan Site
Vpenilaiant ke unit/Program Studi. Dari penilaian rekomendasikan yang diberikan oleh
tim audit bersama-sama dengan BPM maka selanjutnya program studi menetapkan
rencana tindak lanjut untuk semester tahun berikutnya.

6.3.

Subjek yang Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam peningkatan standar penilaian Penelitian adalah:
1.
2.
3.
4.
5.

6.4.

Rektor
BPM
LPPM
Tim Adhoc / auditor
Ketua Program Studi

Rincian Kegiatan Manual Peningkatan Standar Sarpras Penelitian
Uraian untuk manual peningkatan standar Penilaian penelitian :
No
1

2
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Subyek/Pelaku
Penjelasan tentang kegiatan yang dilakukan
Rektor
1. Membentuk dan mengesahkan tim adhoc
penyusun peningkatan standar Penilaian
penelitian melalui SK Rektor.
2. Mengesahkan dan memberlakukan standar yang
baru yang merupakan peningkatan dari standar
yang sudah ada melalui SK Rektor.
LPPM
1. Bersama dengan BPM dan Tim Adhoc menyusun
standar sudah ditingkatkan dan norma yang
harus diperhatikan pada saat menetapkan
standar.
2. Bersama Dekan, BPM, dan Tim Adhoc

Waktu
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3

BPM

1.
2.
3.

4

Tim Adhoc

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
5

Manual SPMI

Ketua Program Studi

mensosialisasikan
standar
yang
telah
ditingkatan.
Membantu Rektor menentukan Tim Adhoc
peningkatan Standar Penilaian Penelitian.
Bersama-sama dengan LPPM dan dekan
melakukan sosialisasi standar yang telah
ditingkatkan.
Bersama tim Adhoc melakukan finalisasi standar
yang telah mengalami peningkatan.
Mengumpulkan dan Mendalami mengenai
peraturan dan perundang-undangan yang
mengatur tentang Standar Penilaian Penelitian di
PT
Melakukan telaah atas peraturan dan kebijakan
yayasan dan institusi terkait dengan Standar
Penilaian Penelitian
Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan
SWOT analpenilaians
Melaksanakan studi pelacakan atau survey
tentang aspek yang hendak dibuatkan
standarnya , terhadap pemangku kepentingan
internal dan/atau eksternal.
Merumuskan draf awal Standar penilain
penelitian
Bersama BPM, Dekan, dan LPPM melakukan
sosialisasi draf standar ke stakeholder internal
dan eksternal untuk memperoleh masukan.
Memfinalisasi standar dengan memperhatikan
masukan stakeholder
Bersama sama dengan dosen melakukan
perbaikan/peningkatan
standar
terhadap
indicator yang sudah tercapai
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BAB I
Visi, Misi, dan Tujuan

1.1.

Visi
Menjadi Universitas yang berbudaya sehat dan bereputasi Internasional Pada tahun
2040

1.2.

Misi
a.
b.

c.
d.

1.3.

Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam berbagai bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi yang berwawasan kesehatan dan berbudaya sehat.
Mengembangkan budaya akademik yang sehat dan menyebarluaskan ilmu
pengetahuan dan teknologi melalui penyelenggaraan penelitian, publikasi ilmiah
dan pengabdian kepada masyarakat.
Membentuk sistem manajemen universitas yang memiliki akuntabilitas dan
aksesibilitas serta berbudaya organisasi yang sehat
Membentuk. jaringan kerjasama yang sehat dengan para pemangku kebijakan
(stakeholder) di dalam dan luar negeri.

Tujuan
Tujuan Universitas Ngudi Waluyo dijabarkan sebagai berikut :
a.

b.

c.

Manual SPMI

Misi Bidang Pendidikan dan Pengajaran
1) Mendapatkan pengakuan sebagai perguruan tinggi bertaraf internasional secara
bertahap dengan menyusun dan mengembangkan standar nasional pendidikan
tinggi ke arah standar internasional.
2) Menghasilkan sumber daya manusia yang berbudaya sehat dan beretika dalam
pembangunan masyarakat.
3) Memiliki daya saing semua produk pendidikan dengan mengembangkan sistem
penjaminan mutu pendidikan tinggi, yang terstruktur dan berkesinambungan.
4) Memiliki kehidupan akademik yang dilandasi nilai-nilai budaya bangsa dan jati
diri UNW.
Misi Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
1) Memiliki dan mengembangkan budaya penelitian di kalangan dosen dan
mahasiswa sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing.
2) Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil-hasil
penelitian untuk menyelesaikan masalah-masalah aktual di masyarakat
berdasarkan tanggung jawab sosial kepada masyarakat.
Misi Bidang Kerjasama
Membentuk kerjasama dengan lembaga-lembaga atau instansi-instansi lain baik di
dalam dan di luar negeri yang terkait untuk memperluas cakrawala lembaga.
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d.
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Misi Manajemen Universitas
Memiliki sistem tata kelola organisasi yang menerapkan nilai-nilai budaya
organisasi yang kuat.
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BAB II
MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI

2.1.

Tujuan Manual
Manual ini digunakan untuk memberikan pedoman proses perumusan dan
penetapan standar peneliti.

2.2.

Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini diperlukan untuk pedoman bagi setiap pihak yang terkait tentang hal-hal
yang harus dikerjakan, uraian detail pekerjaan, bagaimana, dan bilaman perkerjaan
dilakukan pada saat penyusunan, dan penetapan dosen sebagai peneliti yang
didasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

2.3.

Pihak Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam Penetapan manual standar peneliti adalah:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2.4.

Rektor
Wakil Rektor
BPM
LPPM
Dekan
Senat

Rincian Manual Penetapan Standar
Uraian untuk manual penetapan standar peneliti adalah:

No
1

Subyek/Pelaku
Rektor

2

BPM

Manual SPMI

Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan
1. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
maka kegiatan pertama yang dilakukan rector
adalah menetapkan tim penyusun manual standar
peneliti.
2. Mengajukan final draft standar ke rektor untuk
minta pertimbangan.
3. Setelah manual disusun selanjutnya Rektor
mengesahkan dan memberlakukan standar melalui
penetapan dalam bentuk surat keputusan rector.
1. Membantu rector Membentuk tim Ad Hoc untuk
menyusun manual penetapan standar peneliti.
2. Melakukan
koordinasi
dan
monitoring
perkembangan perumusan standar.

Dokumen

SK Rektoer
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3

LPPM

4

Wakil Rektor
Akademik

5

Senat
Universitas
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3. Melakukan finalisasi perumusan standar bersamasama dengan LPPM
4. Mempersiapkan SK penetapan standar yang akan
ditandatangi oleh Ketua senat (rektor)
1. Mengumpulkan dan Mendalami
mengenai
Dokumen
peraturan dan perundang- undangan
yang
Standar
mengatur tentang Standar penelitian di perguruan
tinggi.
2. Melakukan telaah atas peraturan dan kebijakan
yayasan dan institusi terkait dengan penelitian
3. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT
analisis
4. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang
aspek yang hendak dibuatkan standarnya , terhadap
pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal
5. Merumuskan draf awal Standar Peneliti
6. Melakukan sosialisasi draf standar ke stakeholder
internal dan eksternal untuk memperoleh masukan.
7. Memfinalisasi standar dengan memperhatikan
masukan stakeholder
1. Bersama dengan BPM & LPPM melakukan langkah
Dokumen
1 – 7 seperti dikerjakan oleh tim adhoc
Standar
2. Menngajukan Final Draft standar ke rektor sebelum
dimintakan pertimbangan senat
1. Melakukan pemeriksaan terhadap Standar Isi Pertimbangan
Pembelajaran yang telah dibuat oleh tim adhoc.
Senat
2. Memberikan pertimbangan kelayakan standar
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BAB III
MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENELITI

3.1. Tujuan Manual Pelaksanaan
Manual pelaksanaan ini dibentuk bertujuan untuk untuk memberikan pedoman
bagaimana standar dilaksanakan atau bagaimana pemenuhan Standar Peneliti
3.2. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyusunan
dan pelaksanaan standar peneliti untuk semua dosen di seluruh program studi.
3.3. Pihak Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam pelaksanaan standar peneliti adalah:
1.
2.
3.
4.

LPPM
Dekan
Ketua Program Studi
Dosen

3.4. Rincian Kegiatan Manual Pelaksanaan Standar Peneliti
Uraian untuk manual pelaksanaan isi pembelajaran adalah:
No
1

Subyek/Pelaku
Rektor

2

LPPM

3

Dekan

Manual SPMI

Penjelasan tentang kegiatan yang dilakukan
1. Mengesahkan standar peneliti dengan
menerbitkan surat keputusan rector yang
menyatakan pemberlakuan Standar peneliti
bagi dosen
1. Bersama-sama dengan Dekan merumuskan
pedoman pelaksanaan standar peneliti.
2. Bersama-sama dengan dekan melakukan
sosialiasi pelaksanaan standar peneliti.
3. Bersama-sama dengan Dekan memantau
kemajuan pelaksanaan penelitian dosen
4. Mempertanggungjawabkan
pelaksanaan
standar peneliti ke Rektor melalui laporan
pelaksanaan standar peneliti
1. Bersama-sama dengan
LPPM melakukan
sosialisasi mengenai pedoman penelitian

Dokumen
SK Rektor

Pedoman
Pelaksanaan
Laporan
pelaksanaan
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4

Ketua Program
Studi

5

Dosen

2. Memastikan dosen wajib meneliti untuk
semua program studi dengan mengacu pada
visi misi universitas minimal 1 tahun 1 kali
penelitian
1. Melaksanakan standar peneliti
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan
standar peneliti secara rutin ke Dekan
1. Mengikuti sosialisasi pedoman penelitian
yang dilakukan oleh LPPM bersama Dekan.
2. Melakukan penelitian 1 kali / tahun
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BAB IV
MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR PENELITI

4.1.

Tujuan Manual
Manual Evaluasi pelaksanaan standar isi peneliti ini disusun untuk dapat ini
digunakan sebagai pedoman evaluasi pelaksanaan standar peneliti yang dilakukan
oleh pihak terkait.

4.2.

Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual evaluasi pelaksanaan standar peneliti berlaku ketika standar peneliti harus
dievaluasi ketercapaian isi standar. Salah satu Kegiatan yang dilakukan untuk
mengevaluasi pelaksanaan standar peneliti adalah melakukan kegiatan audit internal.
Kegiatan audit internal ini dirancang untuk mempersiapkan unit pelaksana teknis
sebagai unit yang melaksanakan standar agar secara simultan melakukan evaluasi
terhadap apa yang telah dilakukan dan sekaligus mempersiapkan hak-hal yang dianggap
perlu untuk meningkatkan pencapaian standar yang telah ditetapkan secara bertahap
dan berkelanjutan.
Tujuan diselenggarakannya Audit Internal adalah untuk:
a. Mengetahui kesiapan dan kemampuan setiap program studi dalam melakukan upaya
untuk meningkatkan mutu akademik, memenuhi persyaratan standar minimum, dan
melakukan implementasi
b. Memeriksan atau mengevaluasi kepatuhan auditee pada isi standar.
c. Memeriksan atau mengevaluasi konsistensi auditee dalam melaksanakan standar
peneliti.
d. Mendapatkan gambaran sejauh mana kemampuan masing-masing program studi
untuk memenuhi standard dan indikator mutu yang telah ditentukan dalam
melaksanakan penelitian, serta sebagai dasar penentuan prioritas perbaikan
berdasarkan hasil temuan audit

4.3.

Pihak Yang Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam pelaksanaan standar peneliti adalah:
1.
2.

Manual SPMI

Rektor
BPM
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3.
4.
5.
4.4.

LPPM
Dekan
Ketua Program Studi

Rincian Kegiatan yang dilakukan
Uraian untuk manual evaluasi standar peneliti adalah:

No
1

Subyek/Pelaku
Rektor

1.
2.
3.

2

Dekan

1.
2.
3.

3

Program Studi

1.
2.

4

BPM

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

5

Auditor Internal

1.
2.
3.
4.
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Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan
Meminta BPM untuk melakukan audit internal.
Mengangkat para auditor internal yang telah
lulus menjadi auditor.
Meminta dan mempelajari hasil audit peneliti
dari BPM
Bersama-sama dengan Dekan merumuskan
pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan
standar peneliti
Memantau dan memberikan arahan kinerja
Program Studi dalam melaksanakan standar
peneliti
Bersasma-sama dengan Dekan mempersiapkan
dosen mengikuti audit internal.
Mengikuti sosialisasi penyelenggaraan audit
internal yang dilakukan Tim Audit.
Menyiapkan data yang berkaitan dengan
kegiatan audit internal berkenaan dengan
audit peneliti.
Merencanakan jadwal audit internal setiap
tahun akademik untuk kegiatan evaluasi
Standar peneliti
Merancang program atau instrumen audit
berdasarkan dokumen standar.
Menyeleksi dan melatih calon auditor internal.
Menyiapkan
bahan pelatihan bagi calon
auditor internal.
Menyusun prosedur baku audit internal.
Melakukan pelatihan audit internal kepada
para calon auditor.
Melakukan kegiatan desk evaluation untuk
kegiatan audit internal
Mengumumkan hasil audit.
Mempresentasikan dan melaporkan hasil audit
kepada Rektor.
Mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh
BPM
Menyatakan kesediaan sebagai auditor setelah
dinyatakan lulus.
Mempelajari hasil pelaksanaan standar peneliti
yang disiapkan oleh Auditee.
Melakukan visit ke auditee sebagai pelaksana

Waktu
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standar peneliti.
5. Membuat laporan audit internal untuk
kegiatan standar peneliti kepada kepala Tim
Auditor
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BAB V
MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN
STANDAR PENELITI

5.1.

Tujuan Manual
Tujuan manual pengendalian standar peneliti disusun adalah untuk dijadikan pedoman
dalam kegiatan pengendalian pelaksanaan standar peneliti.

5.2.

Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual pengendalian ini berlaku ketika sebuah standar harus dikendalikan
pelaksanaannya agar kegiatan penyelenggaraan standar peneliti sesuai dengan
peraturan perundang undangan yang berlaku

5.3.

Pihak Yang Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam pelaksanaan standar peneliti adalah:
1.
2.
3.
4.
5.

Rektor
BPM
LPPM
Dekan
Ketua Program Studi

5.4

Langkah Langkah/Prosedur
Uraian untuk manual pengendalian standar peneliti adalah:

No
1

Subyek/Pelaku
Rektor

2

LPPM/Dekan/
Ketua Program
Studi

3

BPM
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Penjelasan tentang kegiatan yang dilakukan
1. Melakukan tindakan preventif jika hasil yang
ditemukan dalam proses audit belum sesuai
dengan indicator yang telah ditentukan.
2. Melakukan tindakan korektif jika hasil audit tidak
sesuai dengan indicator yang ditentukan.
1. LPPM bersama dengan Dekan dan Ketua Program
Studi mengendalikan pelaksanaan standar
peneliti
2. LPPM bersama dengan Dekan dan Ketua Program
Studi melakukan tindakan korektif atau preventif
untuk memperbaiki pelaksanaan standar yang
relevan sesuai dengan hasil audit.
Bersama-sama
dengan
tim
Audit
merekomendasikan hal-hal yang menjadi tindakan
prerventif dan korektif yang harus dilakukan oleh

Waktu
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4

Ketua Program
Studi
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Audittee.
1. Bekerja sama dengan Dekan mengendalikan
Standar peneliti dosen.
2. Melaksanakan tindakan preventif atau korektif,
jika perlu, sesuai dengan rekomendasi tim Audit.
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BAB VI
MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENELITI

6.1.

Tujuan Manual
Manual peningkatan standar peneliti disusun agar dapat digunakan sebagai
pedoman untuk meningkatkan standar peneliti berdasarkan hasil evaluasi pada saat
audit internal.

6.2.

Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku untuk peningkatan salah satu indikator kinerja setelah suatu
siklus penjaminan mutu berakhir. Dalam kegiatan audit akademik dilakukan Site Visit
ke unit/Program Studi. Dari hasil rekomendasikan yang diberikan oleh tim audit
bersama-sama dengan BPM maka selanjutnya program studi menetapkan rencana
tindak lanjut untuk semester tahun berikutnya.

6.3.

Subjek yang Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam peningkatan standar isi pembelajaran adalah:
1.
2.
3.
4.
5.

6.4.

Rektor
BPM
LPPM
Tim Adhoc / auditor
Ketua Program Studi

Rincian Kegiatan Manual Peningkatan Standar Peneliti
Uraian untuk manual peningkatan standar peneliti adalah:

No
1

2

168

Subyek/Pelaku
Rektor

LPPM

Penjelasan tentang kegiatan yang dilakukan
1. Membentuk dan mengesahkan tim adhoc penyusun
peningkatan standar peneliti melalui SK Rektor.
2. Mengesahkan dan memberlakukan standar yang
baru yang merupakan peningakatan dari standar
yang sudah ada melalui SK Rektor.
1. Bersama dengan BPM dan Tim Adhoc menyusun
standar yang sudah ditingkatkan dan norma yang
harus diperhatikan pada saat menetapkan standar.
2. Bersama
Dekan,BPM,
dan
Tim
Adhoc
mensosialisasikan standar yang telah ditingkatan.

Waktu
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3

BPM

4

Tim Adhoc

5

Ketua Program
Studi
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1. Membantu Rektor menentukan Tim Adhoc
peningkatan standar peneliti.
2. Bersama-sama dengan LPPM dan dekan melakukan
sosialisasi standar yang telah ditingkatkan.
3. Bersama tim Adhoc melakukan finalisasi standar
yang telah mengalami peningkatan.
1. Mengumpulkan dan Mendalam mengenai peraturan
dan perundang-undangan yang mengatur tentang
standar peneliti di perguruan tinggi.
2. Melakukan telaah atas peraturan dan kebijakan
yayasan dan institusi terkait dengan standar peneliti
3. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT
analisis
4. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang
aspek yang hendak dibuatkan standarnya , terhadap
pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal
5. Merumuskan draf awal Standar peneliti
6. Bersama BPM, Dekan, dan LPPM melakukan
sosialisasi draf standar ke stakeholder internal dan
eksternal untuk memperoleh masukan.
7. Memfinalisasi standar dengan memperhatikan
masukan stakeholder
- Bersama sama dengan dosen melakukan perbaikan
/peningkatan standar terhadap indikator yang
sudah tercapai
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BAB I
Visi, Misi, dan Tujuan

1.1.

Visi
Menjadi Universitas yang berbudaya sehat dan bereputasi Internasional Pada tahun
2040

1.2.

Misi
a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam berbagai bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi yang berwawasan kesehatan dan berbudaya sehat.
b. Mengembangkan budaya akademik yang sehat
dan menyebarluaskan ilmu
pengetahuan dan teknologi melalui penyelenggaraan penelitian, publikasi ilmiah dan
pengabdian kepada masyarakat.
c. Membentuk sistem manajemen universitas yang memiliki akuntabilitas dan
aksesibilitas serta berbudaya organisasi yang sehat
d. Membentuk. jaringan kerjasama yang sehat dengan para pemangku kebijakan
(stakeholder) di dalam dan luar negeri.

1.3.

Tujuan
Tujuan Universitas Ngudi Waluyo dijabarkan sebagai berikut :
a.

b.

Manual SPMI

Misi Bidang Pendidikan dan Pengajaran
1) Mendapatkan pengakuan sebagai perguruan tinggi bertaraf internasional secara
bertahap dengan menyusun dan mengembangkan standar nasional pendidikan
tinggi ke arah standar internasional.
2) Menghasilkan sumber daya manusia yang berbudaya sehat dan beretika dalam
pembangunan masyarakat.
3) Memiliki daya saing semua produk pendidikan dengan mengembangkan sistem
penjaminan mutu pendidikan tinggi, yang terstruktur dan berkesinambungan.
4) Memiliki kehidupan akademik yang dilandasi nilai-nilai budaya bangsa dan jati
diri UNW.
Misi Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
1) Memiliki dan mengembangkan budaya penelitian di kalangan dosen dan
mahasiswa sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing.
2) Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil-hasil
penelitian untuk menyelesaikan masalah-masalah aktual di masyarakat
berdasarkan tanggung jawab sosial kepada masyarakat.
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c.

Misi Bidang Kerjasama
Membentuk kerjasama dengan lembaga-lembaga atau instansi-instansi lain baik di
dalam dan di luar negeri yang terkait untuk memperluas cakrawala lembaga.

d.

Misi Manajemen Universitas
Memiliki sistem tata kelola organisasi yang menerapkan nilai-nilai budaya
organisasi yang kuat.
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BAB II
MANUAL PENETAPAN
STANDAR SARANA & PRASARANA PENELITIAN

2.1.

Tujuan Manual
Manual ini digunakan untuk memberikan pedoman proses perumusan dan penetapan
Standar Sarana & Prasarana Penelitian.

2.2.

Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini diperlukan untuk pedoman bagi setiap pihak yang terkait tentang hal-hal
yang harus dikerjakan, uraian detail pekerjaan, bagaimana, dan bilamana perkerjaan
dilakukan pada saat penyusunan, dan penetapan dosen sebagai peneliti yang
didasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

2.3.

Pihak Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam Penetapan manual Standar Sarana & Prasarana
Penelitian adalah:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2.4.

Rektor
Wakil Rektor
BPM
LPPM
Dekan
Senat

Rincian Manual Penetapan Standar
Uraian untuk manual penetapan standar sarana & prasarana penelitian adalah:

No
1

Subyek/Pelaku
Rektor

1.

2.
3.

2

BPM

Manual SPMI

1.

Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan
Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
maka kegiatan pertama yang dilakukan rektor
adalah menetapkan tim penyusun
manual
standar peneliti
Mengajukan final draft standar ke rektor untuk
minta pertimbangan.
Setelah manual disusun selanjutnya Rektor
mengesahkan dan memberlakukan standar
melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan
rektor
Membantu rector Membentuk tim Ad Hoc untuk

Dokumen

SK Rektor
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2.
3.
4.
3

LPPM

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
4

5
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Wakil Rektor
Bidang
Akademik

1.

Senat
Universitas

1.

2.

2.

menyusun manual penetapan Standar Sarana &
Prasarana Penelitian
Melakukan
koordinasi
dan
monitoring
perkembangan perumusan standar.
Melakukan
finalisasi
perumusan
standar
bersama-sama dengan LPPM
Mempersiapkan SK penetapan standar yang akan
ditandatangi oleh Ketua senat (rektor)
Mengumpulkan dan
Mendalami
mengenai
peraturan dan perundang- undangan
yang
mengatur tentang Standar penelitian di
perguruan tinggi.
Melakukan telaah atas peraturan dan kebijakan
yayasan dan institusi terkait dengan penelitian
Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan
SWOT analisis
Melaksanakan studi pelacakan atau survey
tentang aspek yang hendak
dibuatkan
standarnya , terhadap pemangku kepentingan
internal dan/atau eksternal
Merumuskan draf awal Standar Peneliti
Melakukan sosialisasi draf standar ke stakeholder
internal dan eksternal
untuk memperoleh
masukan.
Memfinalisasi standar dengan memperhatikan
masukan stakeholder
Bersama dengan BPM &
LPPM melakukan
langkah 1 – 7 seperti dikerjakan oleh tim adhoc
Menngajukan Final Draft standar ke rektor
sebelum dimintakan pertimbangan senat
Melakukan pemeriksaan terhadap Standar Isi
Pembelajaran yang telah dibuat oleh tim adhoc.
Memberikan pertimbangan kelayakan standar

Dokumen
Standar

Dokumen
Standar
Pertimbangan
Senat
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BAB III

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR SARANA & PRASARANA PENELITIAN

3.1. Tujuan Manual Pelaksanaan
Manual pelaksanaan ini dibentuk bertujuan untuk untuk memberikan pedoman
bagaimana standar dilaksanakan atau bagaimana pemenuhan Standar Sarana & Prasarana
Penelitian
3.2. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan
penyusunan dan pelaksanaan standar isi pembelajaran untuk semua program studi.
3.3.

Pihak Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Standar Sarana & Prasarana
Penelitian adalah:

1.
2.
3.
4.

LPPM
Dekan
Ketua Program Studi
Dosen

3.4. Rincian Kegiatan Manual Pelaksanaan Standar Sarana & Prasarana Penelitian
Uraian untuk manual pelaksanaan Standar Sarana & Prasarana penelitian adalah:
No
1

2

Subyek/Pelaku
Rektor

1.

LPPM

1.
2.
3.
4.

Manual SPMI

Penjelasan tentang kegiatan yang dilakukan
Mengesahkan Standar Sarpras Penelitian dengan
menerbitkan surat keputusan rector yang
menyatakan pemberlakuan Standar Sarana &
Prasarana Penelitian bagi dosen
Bersama-sama dengan Dekan merumuskan
pedoman pelaksanaan Standar Sarana &
Prasarana Penelitian.
Bersama-sama dengan dekan
melakukan
sosialiasi pelaksanaan Standar Sarana &
Prasarana Penelitian.
Bersama-sama
dengan
Dekan
memantau
kemajuan pelaksanaan penelitian dosen
Mempertanggungjawabkan pelaksanaan Standar
Sarana & Prasarana Penelitian ke Rektor melalui
laporan pelaksanaan Standar Sarana & Prasarana

Dokumen
SK Rektor

Pedoman
Pelaksanaan
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3

Dekan

4

Ketua Program
Studi

5

Dosen

Penelitian
1. Bersama-sama dengan
LPPM melakukan
sosialisasi mengenai pedoman penelitian
2. Memastikan dosen wajib meneliti untuk semua
program studi dengan mengacu pada visi misi
universitas minimal 1 tahun 1 kali penelitian
1. Melaksanakan Standar Sarana & Prasarana
Penelitian
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Standar
Sarana & Prasarana Penelitian secara rutin ke
Dekan
1. Mengikuti sosialisasi pedoman penelitian yang
dilakukan oleh LPPM bersama Dekan.
2. Melakukan penelitian 1 kali / tahun

Manual SPMI

BAB IV
MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR SARANA & PRASARANA PENELITIAN

4.1.

Tujuan Manual
Manual Evaluasi pelaksanaan standar isi peneliti ini disusun untuk dapat ini
digunakan sebagai pedoman evaluasi pelaksanaan Standar Sarana & Prasarana
Penelitian yang dilakukan oleh pihak terkait.

4.2.

Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual evaluasi pelaksanaan Standar Sarana & Prasarana Penelitian berlaku
ketika Standar Sarana & Prasarana Penelitian harus dievaluasi ketercapaian isi standar.
Salah satu Kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Sarana &
Prasarana Penelitian adalah melakukan kegiatan audit internal.
Kegiatan audit internal ini dirancang untuk mempersiapkan unit pelaksana teknis
sebagai unit yang melaksanakan standar agar secara simultan melakukan evaluasi
terhadap apa yang telah dilakukan dan sekaligus mempersiapkan hak-hal yang dianggap
perlu untuk meningkatkan pencapaian standar yang telah ditetapkan secara bertahap
dan berkelanjutan.
Tujuan diselenggarakannya Audit Internal adalah untuk:
Mengetahui kesiapan dan kemampuan setiap program studi dalam melakukan upaya
untuk meningkatkan mutu akademik, memenuhi persyaratan standar minimum, dan
melakukan implementasi
a. Memeriksan atau mengevaluasi kepatuhan auditee pada isi standar.
b. Memeriksan atau mengevaluasi konsistensi auditee dalam melaksanakan Standar
Sarana & Prasarana Penelitian.
c. Mendapatkan gambaran sejauh mana kemampuan masing-masing program studi
untuk memenuhi standard dan indikator mutu yang telah ditentukan dalam
menjalankan proses pembelajaran, serta sebagai dasar penentuan prioritas perbaikan
berdasarkan hasil temuan audit

Manual SPMI
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4.3.

Pihak Yang Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Standar Sarana & Prasarana Penelitian
adalah:
1.
2.
3.
4.
5.

4.4.

Rektor
BPM
LPPM
Dekan
Ketua Program Studi

Rincian Kegiatan yang dilakukan
Uraian untuk manual evaluasi Standar Sarana & Prasarana Penelitian adalah:

No
1
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Subyek/Pelaku
Rektor

2

Dekan

3

Program Studi

4

BPM

Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan
1. Meminta BPM untuk melakukan audit internal.
2. Mengangkat para auditor internal yang telah
lulus menjadi auditor.
3. Meminta dan mempelajari hasil audit peneliti
dari BPM
1. Bersama-sama dengan Dekan merumuskan
pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan
Standar Sarana & Prasarana Penelitian
2. Memantau dan memberikan arahan kinerja
Program Studi dalam melaksanakan Standar
Sarana & Prasarana Penelitian
3. Bersasma-sama dengan Dekan mempersiapkan
dosen mengikuti audit internal.
1. Mengikuti sosialisasi penyelenggaraan audit
internal yang dilakukan Tim Audit.
2. Menyiapkan data yang berkaitan dengan
kegiatan audit internal berkenaan dengan audit
peneliti.
1. Merencanakan jadwal audit internal setiap
tahun akademik untuk kegiatan evaluasi
Standar Sarana & Prasarana Penelitian
2. Merancang program atau instrumen audit
berdasarkan dokumen standar.
3. Menyeleksi dan melatih calon auditor internal.
4. Menyiapkan bahan pelatihan bagi calon auditor
internal.
5. Menyusun prosedur baku audit internal.
6. Melakukan pelatihan audit internal kepada para
calon auditor.
7. Melakukan kegiatan desk evaluation untuk
kegiatan audit internal
8. Mengumumkan hasil audit.
9. Mempresentasikan dan melaporkan hasil audit
kepada Rektor.

Waktu
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5

Auditor
Internal
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1. Mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh
BPM
2. Menyatakan kesediaan sebagai auditor setelah
dinyatakan lulus.
3. Mempelajari hasil pelaksanaan standar Sarana &
prasarana penelitian
yang disiapkan oleh
Auditee.
4. Melakukan visit ke auditee sebagai pelaksana
Standar Sarana & Prasarana Penelitian.
5. Membuat laporan audit internal untuk kegiatan
Standar Sarana & Prasarana Penelitian kepada
kepala Tim Auditor
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BAB V
MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN
STANDAR SARANA & PRASARANA PENELITIAN

5.1.

Tujuan Manual
Tujuan manual pengendalian Standar Sarana & Prasarana Penelitian disusun
adalah untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan pengendalian pelaksanaan Standar
Sarana & Prasarana Penelitian.

5.2.

Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual pengendalian ini berlaku ketika sebuah standar harus dikendalikan
pelaksanaannya agar kegiatan penyelenggaraan Standar Sarana & Prasarana Penelitian
sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

5.3.

Pihak Yang Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Standar Sarana & Prasarana Penelitian
adalah:
1.
2.
3.
4.
5.

Rektor
BPM
LPPM
Dekan
Ketua Program Studi

5.8 Langkah Langkah/Prosedur
Uraian untuk manual pengendalian standar isi pembelajaran adalah:
No
1

Subyek/Pelaku
Rektor

2

LPPM/Dekan/
Ketua Program
Studi

3

BPM
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Penjelasan tentang kegiatan yang dilakukan
1. Melakukan tindakan preventif jika hasil yang
ditemukan dalam proses audit belum sesuai
dengan indicator yang telah ditentukan.
2. Melakukan tindakan korektif jika hasil audit tidak
sesuai dengan indicator yang ditentukan.
1. LPPM bersama dengan Dekan dan Ketua Program
Studi mengendalikan pelaksanaan Standar Sarana
& Prasarana Penelitian
2. LPPM bersama dengan Dekan dan Ketua Program
Studi melakukan tindakan korektif atau preventif
untuk memperbaiki pelaksanaan standar yang
relevan sesuai dengan hasil audit.
Bersama-sama
dengan
tim
Audit

Waktu

Manual SPMI

4

Ketua Program
Studi
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merekomendasikan hal-hal yang menjadi tindakan
prerventif dan korektif yang harus dilakukan oleh
Audittee.
1. Bekerja sama dengan Dekan mengendalikan
Standar Sarana & Prasarana Penelitian dosen.
2. Melaksanakan tindakan preventif atau korektif,
jika perlu, sesuai dengan rekomendasi tim Audit.
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BAB VI
MANUAL PENINGKATAN
STANDAR SARANA & PRASARANA PENELITIAN

6.1.

Tujuan Manual
Manual peningkatan Standar Sarana & Prasarana Penelitian disusun agar dapat
digunakan sebagai pedoman untuk meningkatkan Standar Sarana & Prasarana
Penelitian berdasarkan hasil evaluasi pada saat audit internal.

6.2.

Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku untuk peningkatan salah satu indikator kinerja setelah suatu
siklus penjaminan mutu berakhir. Dalam kegiatan audit akademik dilakukan Site Visit
ke unit/Program Studi. Dari hasil rekomendasikan yang diberikan oleh tim audit
bersama-sama dengan BPM maka selanjutnya program studi menetapkan rencana
tindak lanjut untuk semester tahun berikutnya.

6.3.

Subjek yang Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam peningkatan standar sarana & Prasarana Penelitian
adalah:
a.
b.
c.
d.
e.

6.4.

Rektor
BPM
LPPM
Tim Adhoc / auditor
Ketua Program Studi

Rincian Kegiatan Manual Peningkatan Standar Sarpras Penelitian
Uraian untuk manual peningkatan standar Sarana & Prasarana penelitian :
No
1

2
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Subyek/Pelaku
Rektor

LPPM

Penjelasan tentang kegiatan yang dilakukan
1. Membentuk dan mengesahkan tim adhoc
penyusun peningkatan standar peneliti melalui
SK Rektor.
2. Mengesahkan dan memberlakukan standar
yang baru yang merupakan peningakatan dari
standar yang sudah ada melalui SK Rektor.
1. Bersama dengan BPM dan Tim Adhoc
menyusun standar yang sudah ditingkatkan
dan norma yang harus diperhatikan pada saat

Waktu

Manual SPMI

3

BPM

4

Tim Adhoc

5

Ketua Program
Studi

Manual SPMI

menetapkan standar.
2. Bersama Dekan,BPM, dan Tim Adhoc
mensosialisasikan
standar
yang
telah
ditingkatan.
1. Membantu Rektor menentukan Tim Adhoc
peningkatan Standar Sarana & Prasarana
Penelitian.
2. Bersama-sama dengan LPPM dan dekan
melakukan sosialisasi standar yang telah
ditingkatkan.
3. Bersama tim Adhoc melakukan finalisasi
standar yang telah mengalami peningkatan.
1. Mengumpulkan dan Mendalam mengenai
peraturan dan perundang-undangan
yang
mengatur tentang Standar Sarana & Prasarana
Penelitian di perguruan tinggi.
2. Melakukan telaah atas peraturan dan kebijakan
yayasan dan institusi terkait dengan Standar
Sarana & Prasarana Penelitian
3. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan
SWOT analisis
4. Melaksanakan studi pelacakan atau survey
tentang aspek yang hendak dibuatkan
standarnya , terhadap pemangku kepentingan
internal dan/atau eksternal
5. Merumuskan draf awal Standar peneliti
6. Bersama BPM, Dekan, dan LPPM melakukan
sosialisasi draf standar ke stakeholder internal
dan eksternal untuk memperoleh masukan.
7. Memfinalisasi standar dengan memperhatikan
masukan stakeholder
1. Bersama sama dengan dosen melakukan
perbaikan/peningkatan
standar
terhadap
indikator yang sudah tercapai
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BAB I
Visi, Misi, dan Tujuan

1.1.

Visi
Menjadi Universitas yang berbudaya sehat dan bereputasi Internasional Pada tahun
2040

1.2.

Misi
a.
b.

c.
d.

1.3.

Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam berbagai bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi yang berwawasan kesehatan dan berbudaya sehat.
Mengembangkan budaya akademik yang sehat dan menyebarluaskan ilmu
pengetahuan dan teknologi melalui penyelenggaraan penelitian, publikasi ilmiah
dan pengabdian kepada masyarakat.
Membentuk sistem manajemen universitas yang memiliki akuntabilitas dan
aksesibilitas serta berbudaya organisasi yang sehat
Membentuk. jaringan kerjasama yang sehat dengan para pemangku kebijakan
(stakeholder) di dalam dan luar negeri.

Tujuan
Tujuan Universitas Ngudi Waluyo dijabarkan sebagai berikut :
a.

b.

Manual SPMI

Misi Bidang Pendidikan dan Pengajaran
1) Mendapatkan pengakuan sebagai perguruan tinggi bertaraf internasional secara
bertahap dengan menyusun dan mengembangkan standar nasional pendidikan
tinggi ke arah standar internasional.
2) Menghasilkan sumber daya manusia yang berbudaya sehat dan beretika dalam
pembangunan masyarakat.
3) Memiliki daya saing semua produk pendidikan dengan mengembangkan sistem
penjaminan mutu pendidikan tinggi, yang terstruktur dan berkesinambungan.
4) Memiliki kehidupan akademik yang dilandasi nilai-nilai budaya bangsa dan jati
diri UNW.
Misi Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
1) Memiliki dan mengembangkan budaya penelitian di kalangan dosen dan
mahasiswa sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing.
2) Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil-hasil
penelitian untuk menyelesaikan masalah-masalah aktual di masyarakat
berdasarkan tanggung jawab sosial kepada masyarakat.
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c.

Misi Bidang Kerjasama
Membentuk kerjasama dengan lembaga-lembaga atau instansi-instansi lain baik di
dalam dan di luar negeri yang terkait untuk memperluas cakrawala lembaga.

d.

Misi Manajemen Universitas
Memiliki sistem tata kelola organisasi yang menerapkan nilai-nilai budaya
organisasi yang kuat.
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BAB II
MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

2.1.

Tujuan Manual
Manual ini digunakan untuk memberikan pedoman proses perumusan dan penetapan
Standar Pengelolaan Penelitian.

2.2.

Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini diperlukan untuk pedoman bagi setiap pihak yang terkait tentang hal-hal
yang harus dikerjakan, uraian detail pekerjaan, bagaimana, dan bilamana perkerjaan
dilakukan pada saat penyusunan, dan penetapan dosen sebagai peneliti yang
didasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

2.3.

Pihak Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam Penetapan manual Standar Pengelolaan Penelitian
adalah:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2.4.

Rektor
Wakil Rektor
BPM
LPPM
Dekan
Senat

Rincian Manual Penetapan Standar
Uraian untuk manual penetapan standar pengelolaan penelitian adalah:
No
1

2

Manual SPMI

Subyek/Pelaku
Rektor

BPM

Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan
1. Sesuai dengan ketentuan perundangundangan maka kegiatan pertama yang
dilakukan rektor adalah menetapkan tim
penyusun manual standar peneliti
2. Mengajukan final draft standar ke rektor
untuk minta pertimbangan.
3. Setelah manual disusun selanjutnya Rektor
mengesahkan dan memberlakukan standar
melalui penetapan dalam bentuk surat
keputusan rektor
1. Membantu rector Membentuk tim Ad Hoc

Dokumen

SK Rektor
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2.
3.
4.
3

LPPM

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
4

Wakil
Rektor 1.
Akademik
2.

5

Senat
Universitas

1.
2.
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untuk menyusun manual penetapan Standar
Pengelolaan Penelitian
Melakukan koordinasi dan monitoring
perkembangan perumusan standar.
Melakukan finalisasi perumusan standar
bersama-sama dengan LPPM
Mempersiapkan SK penetapan standar yang
akan ditandatangi oleh Ketua senat (rector)
Mengumpulkan dan Mendalami mengenai
Dokumen
peraturan dan perundang- undangan yang
Standar
mengatur tentang Standar penelitian di
perguruan tinggi.
Melakukan telaah atas peraturan dan
kebijakan yayasan dan institusi terkait
dengan penelitian
Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan
SWOT analisis
Melaksanakan studi pelacakan atau survey
tentang aspek yang hendak dibuatkan
standarnya
,
terhadap
pemangku
kepentingan internal dan/atau eksternal
Merumuskan draf awal Standar pengelolaan
Peneliti
Melakukan sosialisasi draf standar ke
stakeholder internal dan eksternal untuk
memperoleh masukan.
Memfinalisasi
standar
dengan
memperhatikan masukan stakeholder
Bersama dengan BPM & LPPM melakukan
Dokumen
langkah 1 – 7 seperti dikerjakan oleh tim
Standar
adhoc
Menngajukan Final Draft standar ke rektor
sebelum dimintakan pertimbangan senat
Melakukan pemeriksaan terhadap Standar Isi Pertimbangan
Pembelajaran yang telah dibuat oleh tim
Senat
adhoc.
Memberikan
pertimbangan
kelayakan
standar
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BAB III
MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

3.1.

Tujuan Manual Pelaksanaan
Manual pelaksanaan ini dibentuk bertujuan untuk untuk memberikan pedoman
bagaimana standar dilaksanakan atau bagaimana pemenuhan Standar Pengelolaan
Penelitian

3.2.

Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan
penyusunan dan pelaksanaan standar isi pembelajaran untuk semua program studi.

3.3.

Pihak Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian
adalah:
1.
2.
3.
4.

LPPM
Dekan
Ketua Program Studi
Dosen

3.4. Rincian Kegiatan Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian
Uraian untuk manual pelaksanaan Standar Pengelolaan penelitian adalah:
No
1

2
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Subyek/Pelaku
Rektor

LPPM

Penjelasan tentang kegiatan yang dilakukan
1. Mengesahkan Standar Pengelolaan Penelitian
dengan menerbitkan surat keputusan rector
yang menyatakan pemberlakuan Standar
Pengelolaan Penelitian bagi dosen
1. Bersama-sama dengan Dekan merumuskan
pedoman pelaksanaan Standar Pengelolaan
Penelitian.
2. Bersama-sama dengan dekan melakukan
sosialiasi pelaksanaan Standar Pengelolaan
Penelitian.
3. Bersama-sama dengan Dekan memantau
kemajuan pelaksanaan penelitian dosen
4. Mempertanggungjawabkan
pelaksanaan
Standar Pengelolaan Penelitian ke Rektor

Dokumen
SK Rektor

Pedoman
Pelaksanaan
Laporan
Pelaksanaan
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3

Dekan

1.
2.

4

Ketua Program
Studi

1.
2.

5

Dosen

1.
2.
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melalui laporan pelaksanaan Standar
Pengelolaan Penelitian
Bersama-sama dengan LPPM melakukan
sosialisasi mengenai pedoman penelitian
Memastikan dosen wajib meneliti untuk
semua program studi dengan mengacu pada
visi misi universitas minimal 1 tahun 1 kali
penelitian
Melaksanakan
Standar
Pengelolaan
Penelitian
Melaporkan perkembangan pelaksanaan
Standar Pengelolaan Penelitian secara rutin
ke Dekan
Mengikuti sosialisasi pedoman penelitian
yang dilakukan oleh LPPM bersama Dekan.
Melakukan penelitian 1 kali / tahun
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BAB IV
MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

4.1.

Tujuan Manual
Manual Evaluasi pelaksanaan standar Pengelolaan Penelitian ini disusun untuk
dapat ini digunakan sebagai pedoman evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan
Penelitian yang dilakukan oleh pihak terkait.

4.2.

Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian berlaku ketika
Standar Pengelolaan Penelitian harus dievaluasi ketercapaian isi standar. Salah satu
Kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan
Penelitian adalah melakukan kegiatan audit internal.
Kegiatan audit internal ini dirancang untuk mempersiapkan unit pelaksana teknis
sebagai unit yang melaksanakan standar agar secara simultan melakukan evaluasi
terhadap apa yang telah dilakukan dan sekaligus mempersiapkan hak-hal yang dianggap
perlu untuk meningkatkan pencapaian standar yang telah ditetapkan secara bertahap
dan berkelanjutan.
Tujuan diselenggarakannya Audit Internal adalah untuk:
1. Mengetahui kesiapan dan kemampuan setiap program studi dalam melakukan upaya
untuk meningkatkan mutu akademik, memenuhi persyaratan standar minimum, dan
melakukan implementasi
2. Memeriksan atau mengevaluasi kepatuhan auditee pada isi standar.
3. Memeriksan atau mengevaluasi konsistensi auditee dalam melaksanakan Standar
Pengelolaan Penelitian.
4. Mendapatkan gambaran sejauh mana kemampuan masing-masing program studi
untuk memenuhi standard dan indikator mutu yang telah ditentukan dalam
menjalankan proses pembelajaran, serta sebagai dasar penentuan prioritas perbaikan
berdasarkan hasil temuan audit

4.3.

Pihak Yang Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian adalah:
1. Rektor
2. BPM
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3. LPPM
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
4.4.

Rincian Kegiatan yang dilakukan
Uraian untuk manual evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian adalah:
No Subyek/Pelaku
1 Rektor
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2

Dekan

3

Program Studi

4

BPM

5

Auditor Internal

Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan
1. Meminta BPM
untuk melakukan audit
internal.
2. Mengangkat para auditor internal yang telah
lulus menjadi auditor.
3. Meminta dan mempelajari hasil audit peneliti
dari BPM
1. Bersama-sama dengan Dekan merumuskan
pedoman
monitoring
dan
evaluasi
pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian
2. Memantau dan memberikan arahan kinerja
Program Studi dalam melaksanakan Standar
Pengelolaan Penelitian
3. Bersasma-sama
dengan
Dekan
mempersiapkan dosen mengikuti audit
internal.
1. Mengikuti sosialisasi penyelenggaraan audit
internal yang dilakukan Tim Audit.
2. Menyiapkan data yang berkaitan dengan
kegiatan audit internal berkenaan dengan
audit peneliti.
1. Merencanakan jadwal audit internal setiap
tahun akademik untuk kegiatan evaluasi
Standar Pengelolaan Penelitian
2. Merancang program atau instrumen audit
berdasarkan dokumen standar.
3. Menyeleksi dan melatih calon auditor
internal.
4. Menyiapkan bahan pelatihan bagi calon
auditor internal.
5. Menyusun prosedur baku audit internal.
6. Melakukan pelatihan audit internal kepada
para calon auditor.
7. Melakukan kegiatan desk evaluation untuk
kegiatan audit internal
8. Mengumumkan hasil audit.
9. Mempresentasikan dan melaporkan hasil
audit kepada Rektor
1. Mengikuti pelatihan yang diselenggarakan
oleh BPM
2. Menyatakan kesediaan sebagai auditor
setelah dinyatakan lulus.

Waktu
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3. Mempelajari hasil pelaksanaan standar
peneliti yang disiapkan oleh Auditee.
4. Melakukan visit ke auditee sebagai pelaksana
Standar Pengelolaan Penelitian.
5. Membuat laporan audit internal untuk
kegiatan Standar Pengelolaan Penelitian
kepada kepala Tim Auditor
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BAB V
MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

5.1.

Tujuan Manual
Tujuan manual pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian disusun adalah
untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan pengendalian pelaksanaan Standar
Pengelolaan Penelitian.

5.2.

Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual pengendalian ini berlaku ketika sebuah standar harus dikendalikan
pelaksanaannya agar kegiatan penyelenggaraan Standar Pengelolaan Penelitian sesuai
dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

5.3.

Pihak Yang Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian adalah:
1.
2.
3.
4.
5.

Rektor
BPM
LPPM
Dekan
Ketua Program Studi

5.9 Langkah Langkah/Prosedur
Uraian untuk manual pengendalian standar isi pembelajaran adalah:
No
1

Subyek/Pelaku
Rektor

2

LPPM/Dekan/
Ketua Program
Studi

3

BPM
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Penjelasan tentang kegiatan yang dilakukan
1. Melakukan tindakan preventif jika hasil yang
ditemukan dalam proses audit belum sesuai dengan
indicator yang telah ditentukan.
2. Melakukan tindakan korektif jika hasil audit tidak
sesuai dengan indicator yang ditentukan.
1. LPPM bersama dengan Dekan dan Ketua Program
Studi
mengendalikan
pelaksanaan
Standar
Pengelolaan Penelitian
2. LPPM bersama dengan Dekan dan Ketua Program
Studi melakukan tindakan korektif atau preventif
untuk memperbaiki pelaksanaan standar yang
relevan sesuai dengan hasil audit.
Bersama-sama dengan tim Audit merekomendasikan
hal-hal yang menjadi tindakan prerventif dan korektif

Waktu
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4

Ketua Program
Studi

Manual SPMI

yang harus dilakukan oleh Audittee.
1. Bekerja sama dengan Dekan mengendalikan
Standar Pengelolaan Penelitian dosen.
2. Melaksanakan tindakan preventif atau korektif, jika
perlu, sesuai dengan rekomendasi tim Audit.
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BAB VI
MANUAL MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

6.1.

Tujuan Manual
Manual peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian disusun agar dapat
digunakan sebagai pedoman untuk meningkatkan Standar Pengelolaan Penelitian
berdasarkan hasil evaluasi pada saat audit internal.

6.2.

Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku untuk peningkatan salah satu indikator kinerja setelah suatu
siklus penjaminan mutu berakhir. Dalam kegiatan audit akademik dilakukan Site Visit
ke unit/Program Studi. Dari hasil rekomendasikan yang diberikan oleh tim audit
bersama-sama dengan BPM maka selanjutnya program studi menetapkan rencana
tindak lanjut untuk semester tahun berikutnya.

6.3.

Subjek yang Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam peningkatan standar pengelolaan Penelitian adalah:
1.
2.
3.
4.
5.

6.4.

Rektor
BPM
LPPM
Tim Adhoc / auditor
Ketua Program Studi

Rincian Kegiatan Manual Peningkatan Standar Sarpras Penelitian
Uraian untuk manual peningkatan standar Pengelolaan penelitian :
No. Subyek/ Pelaku
1
Rektor

2
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LPPM

Penjelasan tentang kegiatan yang dilakukan
1. Membentuk dan mengesahkan tim adhoc
penyusun peningkatan standar Pengelolaan
penelitian melalui SK Rektor.
2. Mengesahkan dan memberlakukan standar yang
baru yang merupakan peningkatan dari standar
yang sudah ada melalui SK Rektor.
1. Bersama dengan BPM dan Tim Adhoc menyusun
standar sudah di tingkatkan dengan norma yang
harus diperhatikan pada saat menetapkan
standar.
2. Bersama Dekan,BPM, dan Tim Adhoc

Waktu
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3

BPM

4

Tim Adhoc

5

Ketua Program
Studi
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mensosialisasikan
standar
yang
telah
ditingkatan.
1. Membantu Rektor menentukan Tim Adhoc
peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian.
2. Bersama-sama dengan LPPM dan dekan
melakukan sosialisasi standar yang telah
ditingkatkan.
3. Bersama tim Adhoc melakukan finalisasi
standar yang telah mengalami peningkatan.
1. Mengumpulkan dan Mendalami mengenai
peraturan dan perundang-undangan yang
mengatur
tentang
Standar
Pengelolaan
Penelitian di PT.
2. Melakukan telaah atas peraturan dan kebijakan
yayasan dan institusi terkait dengan Standar
Pengelolaan Penelitian.
3. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan
SWOT analisis.
4. Melaksanakan studi pelacakan atau survey
tentang aspek yang hendak dibuatkan
standarnya , terhadap pemangku kepentingan
internal dan/atau eksternal.
5. Merumuskan draf awal Standar peneliti.
6. Bersama BPM, Dekan, dan LPPM melakukan
sosialisasi draf standar ke stakeholder internal
dan eksternal untuk memperoleh masukan.
7. Memfinalisasi standar dengan memperhatikan
masukan stakeholder.
Bersama sama dengan dosen melakukan
perbaikan/peningkatan
standar
terhadap
indikator yang sudah tercapai.
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BAB I

Visi, Misi, dan Tujuan

1.1.

Visi
Menjadi Universitas yang berbudaya sehat dan bereputasi Internasional Pada tahun
2040

1.2.

Misi
a.
b.

c.
d.

1.3.

Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam berbagai bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi yang berwawasan kesehatan dan berbudaya sehat.
Mengembangkan budaya akademik yang sehat dan menyebarluaskan ilmu
pengetahuan dan teknologi melalui penyelenggaraan penelitian, publikasi ilmiah
dan pengabdian kepada masyarakat.
Membentuk sistem manajemen universitas yang memiliki akuntabilitas dan
aksesibilitas serta berbudaya organisasi yang sehat
Membentuk. jaringan kerjasama yang sehat dengan para pemangku kebijakan
(stakeholder) di dalam dan luar negeri.

Tujuan
Tujuan Universitas Ngudi Waluyo dijabarkan sebagai berikut :
a.

b.

Manual SPMI

Misi Bidang Pendidikan dan Pengajaran
1) Mendapatkan pengakuan sebagai perguruan tinggi bertaraf internasional secara
bertahap dengan menyusun dan mengembangkan standar nasional pendidikan
tinggi ke arah standar internasional.
2) Menghasilkan sumber daya manusia yang berbudaya sehat dan beretika dalam
pembangunan masyarakat.
3) Memiliki daya saing semua produk pendidikan dengan mengembangkan sistem
penjaminan mutu pendidikan tinggi, yang terstruktur dan berkesinambungan.
4) Memiliki kehidupan akademik yang dilandasi nilai-nilai budaya bangsa dan jati
diri UNW.
Misi Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
1) Memiliki dan mengembangkan budaya penelitian di kalangan dosen dan
mahasiswa sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing.
2) Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil-hasil
penelitian untuk menyelesaikan masalah-masalah aktual di masyarakat
berdasarkan tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

205

206

c.

Misi Bidang Kerjasama
Membentuk kerjasama dengan lembaga-lembaga atau instansi-instansi lain baik di
dalam dan di luar negeri yang terkait untuk memperluas cakrawala lembaga.

d.

Misi Manajemen Universitas
Memiliki sistem tata kelola organisasi yang menerapkan nilai-nilai budaya
organisasi yang kuat.
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BAB II

MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PENELITIAN

2.1.

Tujuan Manual
Manual ini digunakan untuk memberikan pedoman proses perumusan dan penetapan
Standar Pendanaan & pembiayaan Penelitian.

2.2.

Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini diperlukan untuk pedoman bagi setiap pihak yang terkait tentang hal-hal
yang harus dikerjakan, uraian detail pekerjaan, bagaimana, dan bilamana perkerjaan
dilakukan pada saat penyusunan, dan penetapan dosen sebagai peneliti yang
didasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

2.3.

Pihak Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam Penetapan manual Standar Pendanaan & pembiayaan
Penelitian adalah:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2.4.

Rektor
Wakil Rektor
BPM
LPPM
Dekan
Senat

Rincian Manual Penetapan Standar
Uraian untuk manual penetapan standar pendanaan & pembiayaan penelitian adalah:
No. Subyek/ Pelaku
1

Manual SPMI

Rektor

Penjelasan tentang Kegiatan yang
Dilakukan
1. Sesuai dengan ketentuan perundangundangan maka kegiatan pertama yang
dilakukan rektor adalah menetapkan tim
penyusun manual standar peneliti.
2. Mengajukan final draft standar ke rektor
untuk minta pertimbangan.
3. Setelah manual disusun selanjutnya
Rektor mengesahkan dan memberlakukan
standar melalui penetapan melalui surat
keputusan Rektor.

Dokumen
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2

3

4

5
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BPM

1. Membantu rector Membentuk tim Ad Hoc
untuk menyusun manual penetapan
Standar
Pendanaan
&
pembiayaan
Penelitian.
2. Melakukan koordinasi dan monitoring
perkembangan perumusan standar.
3. Melakukan finalisasi perumusan standar
bersama-sama dengan LPPM.
4. Mempersiapkan SK penetapan standar yang
akan ditandatangi oleh ketua senat (Rektor)
LPPM
1. Mengumpulkan dan mendalami mengenai
peraturan dan perundang undangan yang
mengatur tentang standar di penelitian
perguruan tinggi.
2. Melakukan telaah atas peraturan dan
kebijakan yayasan dan institusi terkait
dengan penelitian.
3. Melakukan
evaluasi
diri
dengan
menerapkan SWOT analisis.
4. Melaksanakan studi pelacakan atau survey
tentang aspek yang hendak dibuatkan
standarnya
,
terhadap
pemangku
kepentingan internal dan/atau eksternal.
5. Melakukan sosialisasi draf standar ke
stakeholder internal dan eksternal untuk
memperoleh masukan.
6. Memfinalisasi
standar
dengan
memperhatikan masukan stakeholder.
Wakil
Rektor 1. Bersama dengan BPM & LPPM melakukan
Akademik
langkah 1 – 7 seperti dikerjakan oleh tim
adhoc.
2. Menngajukan Final Draft standar ke rektor
sebelum dimintakan pertimbangan senat.
Senat
1. Melakukan pemeriksaan terhadap Standar
Universitas
Isi Pembelajaran yang telah dibuat oleh tim
adhoc.
2. Memberikan
pertimbangan
kelayakan
standar.

SK Rektor

Dokumen
Standar

Dokumen
Standar

Pertimbangan
Senat
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BAB III
MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PENELITIAN

3.1. Tujuan Manual Pelaksanaan
Manual pelaksanaan ini dibentuk bertujuan untuk untuk memberikan pedoman
bagaimana standar dilaksanakan atau bagaimana pemenuhan Standar Pendanaan &
pembiayaan Penelitian
3.2. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan
penyusunan dan pelaksanaan standar isi pembelajaran untuk semua program studi.
3.3.

Pihak Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Standar Pendanaan & pembiayaan
Penelitian adalah:
1.
2.
3.
4.

LPPM
Dekan
Ketua Program Studi
Dosen

3.4. Rincian Kegiatan Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan & pembiayaan Penelitian
Uraian untuk manual pelaksanaan Standar Pendanaan & pembiayaan penelitian adalah:
No. Subyek/ Pelaku
1
Rektor

2

LPPM
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Penjelasan tentang kegiatan yang dilakukan
Mengesahkan Standar Pendanaan & pembiayaan
Penelitian dengan menerbitkan surat keputusan
rector yang menyatakan pemberlakuan Standar
Pendanaan & pembiayaan Penelitian bagi dosen.
1. Bersama-sama dengan Dekan merumuskan
pedoman pelaksanaan Standar Pendanaan &
pembiayaan Penelitian.
2. Bersama-sama
dengan
dekan
melakukan
sosialiasi pelaksanaan Standar Pendanaan &
pembiayaan Penelitian.
3. Bersama-sama
dengan
Dekan
memantau
kemajuan pelaksanaan penelitian dosen.
4. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan Standar

Dokumen
SK Rektor

Pedoman
Pelaksanaan
Laporan
pelaksanaan
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3

Dekan

1.
2.

4

Ketua Program
Studi

1.
2.

5

Dosen

1.
2.
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Pendanaan & pembiayaan Penelitian ke Rektor
melalui laporan pelaksanaan Standar Pendanaan
& pembiayaan Penelitian.
Bersama-sama dengan
LPPM melakukan
sosialisasi mengenai pedoman penelitian.
Memastikan dosen wajib meneliti untuk semua
program studi dengan mengacu pada visi misi
universitas minimal 1 tahun 1 kali penelitian.
Melaksanakan Standar Pendanaan & pembiayaan
Penelitian.
Melaporkan perkembangan pelaksanaan Standar
Pendanaan & pembiayaan Penelitian secara rutin
ke Dekan.
Mengikuti sosialisasi pedoman penelitian yang
dilakukan oleh LPPM bersama Dekan.
Melakukan penelitian 1 kali / tahun.
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BAB IV

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PENELITIAN

4.1.

Tujuan Manual
Manual Evaluasi pelaksanaan standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian ini
disusun untuk dapat ini digunakan sebagai pedoman evaluasi pelaksanaan Standar
Pendanaan & pembiayaan Penelitian yang dilakukan oleh pihak terkait.

4.2.

Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual evaluasi pelaksanaan Standar Pendanaan & pembiayaan Penelitian berlaku
ketika Standar Pendanaan & pembiayaan Penelitian harus dievaluasi ketercapaian isi
standar. Salah satu Kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar
Pendanaan & pembiayaan Penelitian adalah melakukan kegiatan audit internal.
Kegiatan audit internal ini dirancang untuk mempersiapkan unit pelaksana teknis
sebagai unit yang melaksanakan standar agar secara simultan melakukan evaluasi
terhadap apa yang telah dilakukan dan sekaligus mempersiapkan hak-hal yang dianggap
perlu untuk meningkatkan pencapaian standar yang telah ditetapkan secara bertahap
dan berkelanjutan.
Tujuan diselenggarakannya Audit Internal adalah untuk:
a. Mengetahui kesiapan dan kemampuan setiap program studi dalam melakukan upaya
untuk meningkatkan mutu akademik, memenuhi persyaratan standar minimum, dan
melakukan implementasi
b. Memeriksan atau mengevaluasi kepatuhan auditee pada isi standar.
c. Memeriksan atau mengevaluasi konsistensi auditee dalam melaksanakan Standar
Pendanaan & pembiayaan Penelitian.
d. Mendapatkan gambaran sejauh mana kemampuan masing-masing program studi
untuk memenuhi standard dan indikator mutu yang telah ditentukan dalam
menjalankan proses pembelajaran, serta sebagai dasar penentuan prioritas perbaikan
berdasarkan hasil temuan audit

4.3.

Pihak Yang Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Standar Pendanaan & pembiayaan
Penelitian adalah:
1. Rektor
2. BPM
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3. LPPM
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
4.4.

Rincian Kegiatan yang dilakukan
Uraian untuk manual evaluasi Standar Pendanaan & pembiayaan Penelitian adalah:

No.
1

Subyek/ Pelaku
Rektor

2

Dekan

3

Program Studi

4

BPM

5

Auditor Internal
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Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan
1. Meminta BPM untuk melakukan audit internal.
2. Mengangkat para auditor internal yang telah
lulus menjadi auditor.
3. Meminta dan mempelajari hasil audit peneliti
dari BPM.
1. Bersama-sama dengan Dekan merumuskan
pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan
Standar Pendanaan & pembiayaan Penelitian.
2. Memantau dan memberikan arahan kinerja
Program Studi dalam melaksanakan Standar
Pendanaan & pembiayaan Penelitian.
3. Bersasma-sama dengan Dekan mempersiapkan
dosen mengikuti audit internal.
1. Mengikuti sosialisasi penyelenggaraan audit
internal yang dilakukan Tim Audit.
2. Menyiapkan data yang berkaitan dengan
kegiatan audit internal berkenaan dengan audit
peneliti.
1. Merencanakan jadwal audit internal setiap
tahun akademik untuk kegiatan evaluasi
Standar Pendanaan & pembiayaan Penelitian.
2. Merancang program atau instrumen audit
berdasarkan dokumen standar.
3. Menyeleksi dan melatih calon auditor internal.
4. Menyiapkan bahan pelatihan bagi calon auditor
internal.
5. Menyusun prosedur baku audit internal.
6. Melakukan pelatihan audit internal kepada para
calon auditor.
7. Melakukan kegiatan desk evaluation untuk
kegiatan audit internal.
8. Mengumumkan hasil audit.
9. Mempresentasikan dan melaporkan hasil audit
kepada Rektor.
1. Mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh
BPM.
2. Menyatakan kesediaan sebagai auditor setelah
dinyatakan lulus.
3. Mempelajari hasil pelaksanaan standar peneliti
yang disiapkan oleh Auditee.
4. Melakukan visit ke auditee sebagai pelaksana
Standar Pendanaan & pembiayaan Penelitian.

Waktu
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5. Membuat laporan audit internal untuk kegiatan
Standar Pendanaan & pembiayaan Penelitian
kepada kepala Tim Auditor.
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BAB V
MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN
STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PENELITIAN

5.1.

Tujuan Manual
Tujuan manual pengendalian Standar Pendanaan & pembiayaan Penelitian
disusun adalah untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan pengendalian pelaksanaan
Standar Pendanaan & pembiayaan Penelitian.

5.2.

Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual pengendalian ini berlaku ketika sebuah standar harus dikendalikan
pelaksanaannya agar kegiatan penyelenggaraan Standar Pendanaan & pembiayaan
Penelitian sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

5.3.

Pihak Yang Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Standar Pendanaan & pembiayaan
Penelitian adalah:
1.
2.
3.
4.
5.

Rektor
BPM
LPPM
Dekan
Ketua Program Studi

5.10

Langkah Langkah/Prosedur
Uraian untuk manual pengendalian standar isi pembelajaran adalah:

No
1

Subyek/ Pelaku
Rektor

2

LPPM /Dekan/
Ketua Program
Studi

3

BPM
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Penjelasan tentang kegiatan yang dilakukan
1. Melakukan tindakan preventif jika hasil yang
ditemukan dalam proses audit belum sesuai
dengan indicator yang telah ditentukan.
2. Melakukan tindakan korektif jika hasil audit
tidak sesuai dengan indicator yang ditentukan.
1. LPPM bersama dengan Dekan dan Ketua
Program Studi mengendalikan pelaksanaan
Standar Pendanaan & pembiayaan Penelitian.
2. LPPM bersama dengan Dekan dan Ketua
Program Studi melakukan tindakan korektif
atau preventif untuk memperbaiki pelaksanaan
standar yang relevan sesuai dengan hasil audit.
Bersama-sama
dengan
tim
Audit

Waktu
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4

Ketua Program
Studi
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merekomendasikan hal-hal yang menjadi tindakan
prerventif dan korektif yang harus dilakukan oleh
Audittee.
1. Bekerja sama dengan Dekan mengendalikan
Standar Pendanaan & pembiayaan Penelitian
dosen.
2. Melaksanakan tindakan preventif atau korektif,
jika perlu, sesuai dengan rekomendasi tim Audit.
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BAB VI
MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PENELITIAN

6.1.

Tujuan Manual
Manual peningkatan Standar Pendanaan & pembiayaan Penelitian disusun agar
dapat digunakan sebagai pedoman untuk meningkatkan Standar Pendanaan &
pembiayaan Penelitian berdasarkan hasil evaluasi pada saat audit internal.

6.2.

Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku untuk peningkatan salah satu indikator kinerja setelah suatu
siklus penjaminan mutu berakhir. Dalam kegiatan audit akademik dilakukan Site Visit
ke unit/Program Studi. Dari hasil rekomendasikan yang diberikan oleh tim audit
bersama-sama dengan BPM maka selanjutnya program studi menetapkan rencana
tindak lanjut untuk semester tahun berikutnya.

6.3.

Subjek yang Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam peningkatan standar pendanaan & pembiayaan
Penelitian adalah:
1.
2.
3.
4.
5.

6.4.

Rektor
BPM
LPPM
Tim Adhoc / auditor
Ketua Program Studi

Rincian Kegiatan Manual Peningkatan Standar Sarpras Penelitian
Uraian untuk manual peningkatan standar Pendanaan & pembiayaan penelitian :

216

No
1

Subyek/ Pelaku
Rektor

2

LPPM

Penjelasan tentang kegiatan yang dilakukan
Waktu
1. Membentuk dan mengesahkan tim adhoc
penyusun peningkatan standar Pendanaan &
pembiayaan penelitian melalui SK Rektor.
2. Mengesahkan dan memberlakukan standar
yang baru yang merupakan peningkatan dari
standar yang sudah ada melalui SK Rektor.
1. Bersama dengan BPM dan Tim Adhoc
menyusun standar sudah ditingkatkan dan
norma yang harus diperhatikan pada saat
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4

5
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menetapkan standar
2. Bersama Dekan,BPM, dan Tim Adhoc
BPM
1. Membantu Rektor menentukan Tim Adhoc
peningkatan
Standar
Pendanaan
&
pembiayaan Penelitian.
2. Bersama-sama dengan LPPM dan dekan
melakukan sosialisasi standar yang telah
ditingkatkan.
3. Bersama tim Adhoc melakukan finalisasi
standar yang telah mengalami peningkatan.
Tim Adhoc
1. Mengumpulkan dan Mendalami mengenai
peraturan dan perundang-undangan yang
mengatur tentang Standar Pendanaan &
pembiayaan Penelitian di PT.
2. Melakukan telaah atas peraturan dan
kebijakan yayasan dan institusi terkait dengan
Standar Pendanaan & pembiayaan Penelitian.
3. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan
SWOT analisis.
4. Melaksanakan studi pelacakan atau survey
tentang aspek yang hendak dibuatkan
standarnya , terhadap pemangku kepentingan
internal dan/atau eksternal.
5. Merumuskan draf awal Standar peneliti.
6. Bersama BPM, Dekan, dan LPPM melakukan
sosialisasi draf standar ke stakeholder internal
dan eksternal untuk memperoleh masukan.
7. Memfinalisasi standar dengan memperhatikan
masukan stakeholder.
Ketua Program Bersama sama dengan dosen melakukan
Studi
perbaikan/peningkatan
standar
terhadap
indikator yang sudah tercapai.
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BAB
V
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BAB I
VISI, MISI, DAN TUJUAN

2.1. Visi
Menjadi Universitas Berbudaya Sehat dan Bereputasi Internasional pada Tahun 2040.
2.2. Misi
a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam berbagai bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi yang berbudaya sehat.
b. Mengembangkan budaya akademik yang sehat dan menyebarluaskan ilmu
pengetahuan dan teknologi melalui penyelenggaraan penelitian, publikasi ilmiah, dan
pengabdian kepada masyarakat.
c. Membentuk sistem manajemen universitas yang memiliki akuntabilitas,
akseptabilitas, dan berbudaya organisasi yang sehat.
d. Membentuk jaringan kerjasama yang sehat dengan para pemangku kebijakan
(stakeholders) di dalam dan luar negeri.
2.3. Tujuan Universitas Ngudi Waluyo
Sejalan dengan visi dan misi Universitas Ngudi Waluyo, maka Tujuan Universitas Ngudi
Waluyo sebagai berikut:
a. Misi Bidang Pendidikan dan Pengajaran
1) Mendapatkan pengakuan sebagai perguruan tinggi bertaraf asia pasifik dengan
menyusun dan mengembangkan standar nasional pendidikan tinggi ke arah
standar Internasional.
2) Menghasilkan sumber daya manusia yang berbudaya sehat dan beretika dalam
pembangunan masyarakat.
3) Memiliki daya saing semua produk pendidikan dengan mengembangkan sistem
penjaminan mutu pendidikan tinggi, yang terstruktur dan berkesinambungan.
4) Memiliki kehidupan akademik yang dilandasi nilai-nilai budaya bangsa dan jati
diri UNW.
b. Misi Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
1) Memiliki dan mengembangkan budaya penelitian di kalangan dosen dan
mahasiswa sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing.
2) Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasilhasil penelitian untuk menyelesaikan masalah-masalah aktual di masyarakat
berdasarkan tanggung jawab sosial kepada masyarakat.
c. Misi Bidang Kerjasama
1) Membentuk kerjasama dengan lembaga-lembaga atau instansi-instansi lain
baik di dalam dan di luar negeri yang terkait untuk memperluas cakrawala
lembaga.
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d. Misi Manajemen Universitas
1) Memiliki sistem tata kelola organisasi yang menerapkan nilai-nilai budaya
organisasi yang kuat.
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BAB II
MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PKM

2.1. Tujuan Manual
Manual ini digunakan untuk memberikan pedoman proses perumusan dan penetapan
standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2.2. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini diperlukan untuk pedoman bagi setiap pihak yang terkait tentang hal-hal
yang harus dikerjakan, uraian detail pekerjaan, bagaimana, dan bilaman perkerjaan
dilakukan pada saat pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan peraturan
perundang undangan yang berlaku.
2.3. Pihak Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam Penetapan manual isi standar adalah:
a. Rektor
b. Ketua BPM
c. Tim Adhoc
d. Ketua Lembaga Penilitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai
Koordinator
e. Senat
2.4. Rincian Manual Penetapan Standar
Uraian manual penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah :
No Subyek/Pelaku
Penjelasan tentang Kegiatan yang dilakukan
Dokumen
1.
Rektor
1. Sesuai dengan ketentuan perundangundangan maka kegiatan pertama yang
dilakukan rektor adalah menetapkan tim
penyusun manual standar penetapan
hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Mengajukan final draft standar ke senat
untuk minta pertimbangan.
3. Setelah manual disusun maka Rektor
mengesahkan dan memberlakukan
standar melalui penetapan dalam bentuk
surat keputusan rektor
2.
Ketua BPM
1. Membantu rektor membentuk tim Ad
Hoc untuk menyusun manual penetapan
standar hasil pengabdian kepada
masyarakat
2. Melakukan koordinasi dan monitoring
perkembangan perumusan standar
3. Melakukan finalisasi perumusan standar
bersama-sama dengan tim Ad Hoc
4. Mempersiapkan SK penetapan standar
yang akan ditandatangani oleh rektor

Manual SPMI

223

224

3.

Tim Ad Hoc

4.

Ketua LPPM

5.

Senat

1. Mengumpulkan
dan
mendalami
mengenai peraturan dan perundangundangan yang mangatur tentang hasil
pengabdian kepada masyarakat di
perguruan tinggi.
2. Melakukan telaah atas peraturan dan
kebijakan yayasan dan institusi terkait
dengan hasil pengabdian kepada
masyarakat.
3. Merumuskan draft awal Stadar Hasil
Pengabdian kepada masayarakat.
4. Melakukan sosialisasi draft standar ke
stakeholder internal dan eksternal untuk
memperoleh masukan.
5. Memfinalisasi Standar
1. Bersama dengan tim Ad Hoc
melakukan langkah 1-5
1. Melakukan
pemeriksaan
terhadap
Standar Hasil pengabdian kepada
masyarakat yang telah dibuat tim Ad
Hoc bersama dengan LPPM
2. Memberikan pertimbangan kelayakan
standar
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BAB III
MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PKM

5.1 Tujuan Manual Pelaksanaan
Manual pelaksanaan ini dibentuk bertujuan untuk untuk memberikan pedoman
bagaimana standar dilaksanakan atau bagaimana pemenuhan Standar Hasil
Pengabdian Kepada Masyarakat.
5.2 Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan
penyusunan dan pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat untuk
semua Program Studi.
5.3 Pihak Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada
Masyarakat adalah:
a. Ketua LPPM
b. Dekan
c. Ketua Program Studi
d. Dosen
5.4 Rincian Kegiatan Manual Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada
Masyarakat.
Uraian manual pelaksanaan hasil pengabdian kepada masyarakat adalah :
No. Subyek/Pelaku
Penjelasan tentang Kegiatan yang dilakukan Dokumen
1.
Rektor
Mengesahkan standar hasil pengabdian
masyarakat dengan menerbitkan SK Rektor
2.
Ketua BPM
Melakukan Sosialisasi isi stadar kepada
seluruh dosen, karyawan non dosen dan
mahasiswa
4.
Ketua LPPM
Bersama dengan BPM melakukan sosialisasi
isi standar kepada seluruh dosen, karyawan
non dosen dan mahasiswa
5.
Dosen
Melakukan kegiatan penyelenggaraan hasil
pengabdian
kepada
masyarakat
menggunakan standar sebagai tolok ukur
pencapaian
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BAB IV
MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL
PKM

4.1. Tujuan Manual
Manual Evaluasi pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat ini
disusun untuk dapat ini digunakan sebagai pedoman evaluasi pelaksanaan Standar
Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh pihak terkait.
4.2. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual evaluasi pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat berlaku
ketika Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat harus dievaluasi ketercapaian isi
standar. Salah satu Kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan isi
standar adalah melakukan kegiatan audit internal.
Kegiatan audit internal ini dirancang untuk mempersiapkan unit pelaksana teknis
sebagai unit yang melaksanakan standar agar secara simultan melakukan evaluasi
terhadap apa yang telah dilakukan dan sekaligus mempersiapkan hak-hal yang
dianggap perlu untuk meningkatkan pencapaian standar yang telah ditetapkan secara
bertahap dan berkelanjutan.
Tujuan diselenggarakannya Audit Internal adalah untuk:
a. Mengetahui kesiapan dan kemampuan setiap program studi dalam melakukan
upaya untuk meningkatkan mutu akademik, memenuhi persyaratan standar
minimum, dan melakukan implementasi
b. Memeriksan atau mengevaluasi kepatuhan auditee pada isi standar.
c. Memeriksan atau mengevaluasi konsistensi auditee dalam melaksanakan Standar
Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
d. Mendapatkan gambaran sejauh mana kemampuan masing-masing program studi
untuk memenuhi standar dan indikator mutu yang telah ditentukan dalam
menjalankan proses pembelajaran, serta sebagai dasar penentuan prioritas
perbaikan berdasarkan hasil temuan audit.
4.3. Pihak Yang Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam Evaluasi pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian
Kepada Masyarakat adalah:
a. Rektor
b. BPM
c. Tim Audit Mutu Internal
d. Ketua LPPM
e. Dosen
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4.4. Rincian Kegiatan yang dilakukan
Uraian manual evaluasi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:
No Subyek/Pelaku
Penjelasan tentang Kegiatan yang dilakukan
Dokumen
1.
Rektor
Mengesahkan tim audit mutu internal dengan
menerbitkan SK Rektor
2.
Ketua BPM
Melakukan Sosialisasi audit mutu internal untuk
mengevaluasi hasil pengabdian masyarakat kepada
seluruh dosen, karyawan non dosen dan mahasiswa
3.
Ketua LPPM
Bersama dengan BPM melakukan sosialisasi
pelaksanaan audit mutu internal mengenai hasil
pengabdian masyarakat
4.
Tim
Audit
1. Melakukan pemantauan secara periodik
Mutu Internal
(harian,
mingguan,
bulanan,
atau
semesteran)terhadap pelaksanaan isi standar
dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan
hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai
dengan program kerja yang telah ditetapkan
2. Melakukan pencatatan atau rekaman atas
semua temuan berupa penyimpangan,kelalaian,
kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan
kegiatan
penyelenggaraanpendidikan
dibandingkan dengan isi standar SPMI
3. Melakukan pencatatan bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen, seperti prosedur kerja
dan formulir (borang) dari setiap standar yang
telah dilaksanakan
4. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari
alasan
atau
penyebab
terjadinya
penyimpangan dari isi standar atau bila isi
standar tidak tercapai
5. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap
pelanggaraan atau penyimpangan dari isi
standar
6. Melakukan pencatatan atau rekaman tindakan
korektif
7. Melakukan pemantauan terus-menerus efek
dari tindakan korektif tersebut, untuk melihat
apakah kemudian penyelenggaraan hasil
pengabdian masyarakat dapat berjalan sesuai
dengan isi standar
8. Melakukan pembuatan laporan tertulis secara
periodik tentang hal-hal yang menyangkut
pengendalian standar kepada unit penjaminan
mutu PT
9. Membuat laporkan hasil evaluasi Standar SPMI
kepada pimpinan PT untuk ditindaklanjuti
5.
Dosen
Menyiapkan dan mengikuti audit mutu internal
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BAB V
MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR
HASIL PKM
PKM
5.1

Tujuan Manual
Tujuan manual pengendalian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat disusun
adalah untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan pengendalian pelaksanaan Standar
Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.

5.2

Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual pengendalian ini berlaku ketika sebuah standar harus dikendalikan
pelaksanaannya agar kegiatan penyelenggaraan Standar Hasil Pengabdian Kepada
Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

5.3

Pihak Yang Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam pengendalian Standar Hasil Pengabdian Kepada
Masyarakat adalah:
a. Ketua BPM
b. Ketua LPPM
c. Tim Monev/Tim Audit Mutu Internal

5.4
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Langkah Langkah/Prosedur
Uraian manual pengendalian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:
No Subyek/Pelaku
Penjelasan tentang Kegiatan yang dilakukan Dokumen
1.
Tim monev/tim Memberikan laporan hasil monev / audit
audit
mutu
internal
2.
Ketua BPM
1. Periksa dan pelajari alasan atau
penyebab terjadinya penyimpangan
dari isi standar,atau bila isi standar
gagal dicapai
2. Periksa dan pelajari alasan atau
penyebab terjadinya penyimpangan
dari isi standar (akar masalah), atau
bila isi standar gagal dicapai
3. Melakukan rapat koordinasi dengan
berbagai pihak untuk menentukan
rencana tindakan korektif terhadap
ketidaksesuaian pelaksanaan standar
pada standar yang menjadi tanggung
jawabnya
4. Menuliskan rencana tindakan korektif
terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan
standar untuk standar yang menjadi
tanggung jawabnya
5. Melakukan tindakan korektif untuk
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Ketua LPPM

memperbaiki pelaksanaan standar
yang relevan, apabila hasil evaluasi
diri dan hasil audit internal
memperlihatkan ada temuan negatif
seperti
kelemahan,
kesalahan,
ketidakpatuhan terhadap asas dan
prosedur baku, penyimpangan, dan
sejenisnya
Bersama dengan BPM mengendalikan hasil
pengabdian kepada masyarakat
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BAB I
VISI , MISI, DAN TUJUAN
PKM
1.1. Visi
Menjadi Universitas Berbudaya Sehat dan Bereputasi Internasional pada Tahun 2040.
1.2. Misi
a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam berbagai bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi yang berbudaya sehat.
b. Mengembangkan budaya akademik yang sehat dan menyebarluaskan ilmu
pengetahuan dan teknologi melalui penyelenggaraan penelitian, publikasi ilmiah,
dan pengabdian kepada masyarakat.
c. Membentuk sistem manajemen universitas yang memiliki akuntabilitas,
akseptabilitas, dan berbudaya organisasi yang sehat.
d. Membentuk jaringan kerjasama yang sehat dengan para pemangku kebijakan
(stakeholders) di dalam dan luar negeri.
1.3. Tujuan Universitas Ngudi Waluyo
Sejalan dengan visi dan misi Universitas Ngudi Waluyo, maka Tujuan Universitas
Ngudi Waluyo sebagai berikut:
a. Misi Bidang Pendidikan dan Pengajaran
1) Mendapatkan pengakuan sebagai perguruan tinggi bertaraf asia pasifik
dengan menyusun dan mengembangkan standar nasional pendidikan tinggi
ke arah standar Internasional.
2) Menghasilkan sumber daya manusia yang berbudaya sehat dan beretika
dalam pembangunan masyarakat.
3) Memiliki daya saing semua produk pendidikan dengan mengembangkan
sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, yang terstruktur dan
berkesinambungan.
4) Memiliki kehidupan akademik yang dilandasi nilai-nilai budaya bangsa dan
jati diri UNW.
b.

Misi Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
1) Memiliki dan mengembangkan budaya penelitian di kalangan dosen dan
mahasiswa sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing.
2) Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasilhasil penelitian untuk menyelesaikan masalah-masalah aktual di masyarakat
berdasarkan tanggung jawab sosial kepada masyarakat.
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c.

Misi Bidang Kerjasama
1) Membentuk kerjasama dengan lembaga-lembaga atau instansi-instansi lain
baik di dalam dan di luar negeri yang terkait untuk memperluas cakrawala
lembaga.

d.

Misi Manajemen Universitas
1) Memiliki sistem tata kelola organisasi yang menerapkan nilai-nilai budaya
organisasi yang kuat.
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BAB II
MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PKM
PKM
2.1. Tujuan Manual Pelaksanaan
Manual pelaksanaan ini dibentuk bertujuan untuk untuk memberikan pedoman
bagaimana standar dilaksanakan atau bagaimana pemenuhan Standar Isi Pengabdian
Kepada Masyarakat.
2.2. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan
penyusunan dan pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat untuk semua
Program Studi.
2.3. Pihak Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada
Masyarakat adalah:
a. Ketua LPPM
b. Dekan
c. Ketua Program Studi
d. Dosen
2.4. Rincian Kegiatan Manual Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada
Masyarakat.
Uraian manual pelaksanaan hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:
No
1.

Subyek/Pelaku
Rektor

2.

Ketua BPM

4.

Ketua LPPM

5.

Dosen
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Penjelasan tentang Kegiatan yang dilakukan Dokumen
Mengesahkan standar hasil pengabdian SK Rektor
masyarakat dengan menerbitkan SK Rektor
Melakukan Sosialisasi isi standar kepada Manual
seluruh dosen, karyawan non dosen dan Standar Isi
mahasiswa
PKM
Bersama dengan BPM melakukan sosialisasi Manual
isi standar kepada seluruh dosen, karyawan Standar Isi
non dosen dan mahasiswa
PKM
Melakukan kegiatan penyelenggaraan hasil Manual
pengabdian
kepada
masyarakat Standar Isi
menggunakan standar sebagai tolok ukur PKM
pencapaian

235

BAB III
MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PKM
PKM
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4.1

Tujuan Manual
Manual Evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat ini disusun
untuk dapat ini digunakan sebagai pedoman evaluasi pelaksanaan Standar Isi
Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh pihak terkait.

4.2

Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat berlaku
ketika Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat harus dievaluasi ketercapaian isi
standar. Salah satu Kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan isi
standar adalah melakukan kegiatan audit internal.
Kegiatan audit internal ini dirancang untuk mempersiapkan unit pelaksana teknis
sebagai unit yang melaksanakan standar agar secara simultan melakukan evaluasi
terhadap apa yang telah dilakukan dan sekaligus mempersiapkan hak-hal yang
dianggap perlu untuk meningkatkan pencapaian standar yang telah ditetapkan secara
bertahap dan berkelanjutan.
Tujuan diselenggarakannya Audit Internal adalah untuk:
a. Mengetahui kesiapan dan kemampuan setiap program studi dalam melakukan
upaya untuk meningkatkan mutu akademik, memenuhi persyaratan standar
minimum, dan melakukan implementasi
b. Memeriksan atau mengevaluasi kepatuhan auditee pada isi standar.
c. Memeriksan atau mengevaluasi konsistensi auditee dalam melaksanakan
Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
d. Mendapatkan gambaran sejauh mana kemampuan masing-masing program studi
untuk memenuhi standar dan indikator mutu yang telah ditentukan dalam
menjalankan proses pembelajaran, serta sebagai dasar penentuan prioritas
perbaikan berdasarkan hasil temuan audit.

4.3

Pihak Yang Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam Evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pengabdian
Kepada Masyarakat adalah:
a. Rektor
b. BPM
c. Tim Audit Mutu Internal
d. Ketua LPPM
e. Dosen
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4.4

Rincian Kegiatan yang dilakukan
Uraian manual evaluasi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:
No Subyek/Pelaku
Penjelasan
tentang
Kegiatan
yang Dokumen
dilakukan
1.
Rektor
Mengesahkan tim audit mutu internal SK rektor
dengan menerbitkan SK Rektor
2.
Ketua BPM
Melakukan Sosialisasi audit mutu internal Lembar Cek
untuk mengevaluasi hasil pengabdian list AMI
masyarakat kepada seluruh dosen,
karyawan non dosen dan mahasiswa
3.
Ketua LPPM
Bersama
dengan
BPM
melakukan Lembar Cek
sosialisasi pelaksanaan audit mutu list AMI
internal mengenai hasil pengabdian
masyarakat
4.
Tim Audit Mutu
1. Melakukan
pemantauan
secara Cek
List
Internal
periodik (harian, mingguan, bulanan, AMI
atau
semesteran)
terhadap Laporan
pelaksanaan isi standar dalam semua AMI
aspek kegiatan penyelenggaraan
hasil pengabdian kepada masyarakat
sesuai dengan program kerja yang
telah ditetapkan
2. Melakukan pencatatan atau rekaman
atas
semua
temuan
berupa
penyimpangan,kelalaian, kesalahan,
atau sejenisnya dari pelaksanaan
kegiatan penyelenggaraanpendidikan
dibandingkan dengan isi standar
SPMI
3. Melakukan
pencatatan
bila
ditemukan
ketidak-lengkapan
dokumen, seperti prosedur kerja dan
formulir (borang) dari setiap standar
yang telah dilaksanakan
4. Melakukan
pemeriksaan
dan
mempelajari alasan atau penyebab
terjadinya penyimpangan dari isi
standar atau bila isi standar tidak
tercapai
5. Melakukan
tindakan
korektif
terhadap setiap pelanggaraan atau
penyimpangan dari isi standar
6. Melakukan pencatatan atau rekaman
tindakan korektif
7. Melakukan
pemantauan
terusmenerus efek dari tindakan korektif
tersebut, untuk melihat apakah
kemudian penyelenggaraan hasil
pengabdian
masyarakat
dapat
berjalan sesuai dengan isi standar
8. Melakukan
pembuatan
laporan
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5.

238

Dosen

tertulis secara periodik tentang halhal yang menyangkut pengendalian
standar kepada badan penjaminan
mutu PT
9. Membuat laporkan hasil evaluasi
Standar SPMI kepada pimpinan PT
untuk ditindaklanjuti
Menyiapkan dan mengikuti audit mutu
internal
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BAB IV
MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI
PKM
PKM
5.1

Tujuan Manual
Tujuan manual pengendalian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat disusun
adalah untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan pengendalian pelaksanaan Standar
Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.

5.2

Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual pengendalian ini berlaku ketika sebuah standar harus dikendalikan
pelaksanaannya agar kegiatan penyelenggaraan Standar Isi Pengabdian Kepada
Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

5.3

Pihak Yang Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam pengendalian Standar Isi Pengabdian Kepada
Masyarakat adalah:
a. Ketua BPM
b. Ketua LPPM
c. Tim Monev/Tim Audit Mutu Internal

5.4

Langkah Langkah/Prosedur
Uraian manual Pengendalian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:
No. Subyek/Pelaku
Penjelasan tentang Kegiatan yang dilakukan Dokumen
1.
Tim monev/tim Memberikan laporan hasil monev / audit
Laporan
audit
mutu
Monev
internal
2.
Ketua BPM
1. Periksa dan pelajari alasan atau Laporam
penyebab terjadinya penyimpangan Monev
dari isi standar,atau bila isi standar
gagal dicapai
Berita acara
2. Periksa dan pelajari alasan atau Monev
penyebab terjadinya penyimpangan
dari isi standar (akar masalah), atau
bila isi standar gagal dicapai
3. Melakukan rapat koordinasi dengan
berbagai pihak untuk menentukan
rencana tindakan korektif terhadap
ketidaksesuaian pelaksanaan standar
pada standar yang menjadi tanggung
jawabnya
4. Menuliskan rencana tindakan korektif
terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan
standar untuk standar yang menjadi
tanggung jawabnya
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3.
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Ketua LPPM

5. Melakukan tindakan korektif untuk
memperbaiki pelaksanaan standar
yang relevan, apabila hasil evaluasi
diri dan hasil audit internal
memperlihatkan ada temuan negatif
seperti
kelemahan,
kesalahan,
ketidakpatuhan terhadap asas dan
prosedur baku, penyimpangan, dan
sejenisnya
Bersama dengan BPM mengendalikan hasil
pengabdian kepada masyarakat
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BAB V
MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PKM

5.1

Tujuan Manual
Untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar setiap berakhirnya
siklus Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.

5.2

Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
a. Ketika pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus berakhir, dan kemudian
standar tersebut ditingkatkan mutunya. Siklus setiap standar dapat ditentukan
secara seragam atau berbeda-beda. Misalnya satu siklus adalah semesteran,
tahunan, atau 5 tahunan
b. Untuk semua standar

5.3

Pihak Yang Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam peningkatan Standar Isi Pengabdian Kepada
Masyarakat adalah:
a. Ketua BPM
b. Rektor
c. Wakil Rektor I
d. Wakil Rektor II
e. Wakil Rektor III
f. Dekan
g. Kaprodi
h. Ka. Unit
i. Dosen

5.4

Langkah Langkah/Prosedur
Uraian manual peningkatan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Subyek/Pelaku
Rektor
Wakil Rektor I
Wakil Rektor II
Wakil Rektor III
Dekan
Kaprodi
Ka. Unit
Dosen
BPM

Penjelasan tentang Kegiatan yang dilakukan
Dokumen
1. Pelajari laporan hasil pengendalian Laporan hasil
standar
Pengendalian
2. Selenggarakan rapat atau forum Standar
diskusi untuk mendiskusikan hasil
laporan tersebut
3. Evaluasi isi standar

4. Melakukan revisi isi standar sehingga SK Penetapan
menjadi standar baru
Manual
5. Melakukan prosedur yang berlaku Standar
Isi
dalam penetapan standar
PKM
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BAB I
VISI, MISI, DAN TUJUAN

2.1. Visi
Menjadi Universitas Berbudaya Sehat dan Bereputasi Internasional pada Tahun 2040.
2.2. Misi
a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam berbagai bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi yang berbudaya sehat.
b. Mengembangkan budaya akademik yang sehat dan menyebarluaskan ilmu
pengetahuan dan teknologi melalui penyelenggaraan penelitian, publikasi ilmiah, dan
pengabdian kepada masyarakat.
c. Membentuk sistem manajemen universitas yang memiliki akuntabilitas,
akseptabilitas, dan berbudaya organisasi yang sehat.
d. Membentuk jaringan kerjasama yang sehat dengan para pemangku kebijakan
(stakeholders) di dalam dan luar negeri.
2.3. Tujuan Universitas Ngudi Waluyo
Sejalan dengan visi dan misi Universitas Ngudi Waluyo, maka Tujuan Universitas Ngudi
Waluyo sebagai berikut:
a. Misi Bidang Pendidikan dan Pengajaran
1) Mendapatkan pengakuan sebagai perguruan tinggi bertaraf asia pasifik dengan
menyusun dan mengembangkan standar nasional pendidikan tinggi ke arah
standar Internasional.
2) Menghasilkan sumber daya manusia yang berbudaya sehat dan beretika dalam
pembangunan masyarakat.
3) Memiliki daya saing semua produk pendidikan dengan mengembangkan sistem
penjaminan mutu pendidikan tinggi, yang terstruktur dan berkesinambungan.
4) Memiliki kehidupan akademik yang dilandasi nilai-nilai budaya bangsa dan jati
diri UNW.
b. Misi Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
1) Memiliki dan mengembangkan budaya penelitian di kalangan dosen dan
mahasiswa sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing.
2) Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil-hasil
penelitian untuk menyelesaikan masalah-masalah aktual di masyarakat
berdasarkan tanggung jawab sosial kepada masyarakat.
c. Misi Bidang Kerjasama
1) Membentuk kerjasama dengan lembaga-lembaga atau instansi-instansi lain
baik di dalam dan di luar negeri yang terkait untuk memperluas cakrawala
lembaga.
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d. Misi Manajemen Universitas
1) Memiliki sistem tata kelola organisasi yang menerapkan nilai-nilai budaya
organisasi yang kuat.
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BAB II
MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PKM

3.1. Tujuan Manual
Manual ini digunakan untuk memberikan pedoman proses perumusan dan penetapan
Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
3.2. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini diperlukan untuk pedoman bagi setiap pihak yang terkait tentang hal-hal
yang harus dikerjakan, uraian detail pekerjaan, bagaimana, dan bilaman perkerjaan
dilakukan pada saat pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan peraturan
perundang undangan yang berlaku.
3.3. Pihak Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam Penetapan manual isi standar adalah:
a. Rektor
b. Ketua BPM
c. Tim Adhoc
d. Ketua Lembaga Penilitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai
Koordinator
e. Senat
3.4. Rincian Manual Penetapan Standar
Uraian manual penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:
No Subyek/Pelaku Penjelasan tentang Kegiatan yang dilakukan
Dokumen
1.
Rektor
1. Sesuai dengan ketentuan perundangundangan maka kegiatan pertama yang
dilakukan rektor adalah menetapkan tim
penyusun manual standar penetapan
proses pengabdian kepada masyarakat.
2. Mengajukan final draft standar ke senat
untuk minta pertimbangan.
3. Setelah manual disusun maka Rektor
mengesahkan dan memberlakukan standar
melalui penetapan dalam bentuk surat
keputusan rektor
2.
Ketua BPM
1. Membantu rektor membentuk tim Ad Hoc
untuk menyusun manual penetapan
Standar Proses Pengabdian Kepada
Masyarakat
2. Melakukan koordinasi dan monitoring
perkembangan perumusan standar
3. Melakukan finalisasi perumusan standar
bersama-sama dengan tim Ad Hoc
4. Mempersiapkan SK penetapan standar
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3.

Tim Ad Hoc

4.

Ketua LPPM

5.

Senat

yang akan ditandatangani oleh rektor
1. Mengumpulkan dan mendalami mengenai
peraturan dan perundang-undangan yang
mangatur tentang hasil pengabdian kepada
masyarakat di perguruan tinggi.
2. Melakukan telaah atas peraturan dan
kebijakan yayasan dan institusi terkait
dengan
hasil
pengabdian
kepada
masyarakat.
3. Merumuskan draft awal Standar Hasil
Pengabdian kepada masayarakat.
4. Melakukan sosialisasi draft standar ke
stakeholder internal dan eksternal untuk
memperoleh masukan.
5. Memfinalisasi Standar
Bersama dengan tim Ad Hoc melakukan langkah
1-5
1. Melakukan pemeriksaan terhadap Standar
Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
yang telah dibuat tim Ad Hoc bersama
dengan LPPM
2. Memberikan pertimbangan kelayakan
standar
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BAB III
MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PKM

4.1

Tujuan Manual Pelaksanaan
Manual pelaksanaan ini dibentuk bertujuan untuk untuk memberikan pedoman
bagaimana standar dilaksanakan atau bagaimana pemenuhan Standar Proses
Pengabdian Kepada Masyarakat.

4.2

Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan
penyusunan dan pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat untuk
semua Program Studi.

4.3

Pihak Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada
Masyarakat adalah:
a. Ketua LPPM
b. Dekan
c. Ketua Program Studi
d. Dosen

4.4

Rincian Kegiatan Manual Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada
Masyarakat.
Uraian manual pelaksanaan hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:
No. Subyek/Pelaku
Penjelasan tentang Kegiatan yang Dokumen
dilakukan
1.
Rektor
Mengesahkan standar hasil pengabdian
masyarakat dengan menerbitkan SK Rektor
2.
Ketua BPM
Melakukan Sosialisasi isi standar kepada
seluruh dosen, karyawan non dosen dan
mahasiswa
4.
Ketua LPPM
Bersama dengan BPM melakukan sosialisasi
isi standar kepada seluruh dosen, karyawan
non dosen dan mahasiswa
5.
Dosen
Melakukan kegiatan penyelenggaraan hasil
pengabdian
kepada
masyarakat
menggunakan standar sebagai tolok ukur
pencapaian
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BAB IV
MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES
PKM
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5.1

Tujuan Manual
Manual Evaluasi pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat ini
disusun untuk dapat ini digunakan sebagai pedoman evaluasi pelaksanaan Standar
Proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh pihak terkait.

5.2

Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual evaluasi pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat berlaku
ketika Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat harus dievaluasi ketercapaian
isi standar. Salah satu Kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan isi
standar adalah melakukan kegiatan audit internal.
Kegiatan audit internal ini dirancang untuk mempersiapkan unit pelaksana teknis
sebagai unit yang melaksanakan standar agar secara simultan melakukan evaluasi
terhadap apa yang telah dilakukan dan sekaligus mempersiapkan hak-hal yang
dianggap perlu untuk meningkatkan pencapaian standar yang telah ditetapkan secara
bertahap dan berkelanjutan.
Tujuan diselenggarakannya Audit Internal adalah untuk:
a. Mengetahui kesiapan dan kemampuan setiap program studi dalam melakukan
upaya untuk meningkatkan mutu akademik, memenuhi persyaratan standar
minimum, dan melakukan implementasi
b. Memeriksan atau mengevaluasi kepatuhan auditee pada isi standar.
c. Memeriksan atau mengevaluasi konsistensi auditee dalam melaksanakan
Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
d. Mendapatkan gambaran sejauh mana kemampuan masing-masing program studi
untuk memenuhi standar dan indikator mutu yang telah ditentukan dalam
menjalankan proses pembelajaran, serta sebagai dasar penentuan prioritas
perbaikan berdasarkan hasil temuan audit.

5.3

Pihak Yang Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam Evaluasi pelaksanaan Standar Proses Pengabdian
Kepada Masyarakat adalah:
a. Rektor
b. BPM
c. Tim Audit Mutu Internal
d. Ketua LPPM
e. Dosen
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5.4

Rincian Kegiatan yang dilakukan
Uraian manual evaluasi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:
No Subyek/Pelaku
Penjelasan tentang Kegiatan yang dilakukan Dokumen
1.
Rektor
Mengesahkan tim audit mutu internal
dengan menerbitkan SK Rektor
2.
Ketua BPM
Melakukan Sosialisasi audit mutu internal
untuk mengevaluasi hasil pengabdian
masyarakat
kepada
seluruh
dosen,
karyawan non dosen dan mahasiswa
3.
Ketua LPPM
Bersama dengan BPM melakukan sosialisasi
pelaksanaan audit mutu internal mengenai
hasil pengabdian masyarakat
4.
Tim Audit Mutu
1. Melakukan
pemantauan
secara
Internal
periodik (harian, mingguan, bulanan,
atau
semesteran)terhadap
pelaksanaan isi standar dalam semua
aspek kegiatan penyelenggaraan hasil
pengabdian kepada masyarakat sesuai
dengan program kerja yang telah
ditetapkan
2. Melakukan pencatatan atau rekaman
atas
semua
temuan
berupa
penyimpangan,kelalaian,
kesalahan,
atau sejenisnya dari pelaksanaan
kegiatan penyelenggaraanpendidikan
dibandingkan dengan isi standar SPMI
3. Melakukan pencatatan bila ditemukan
ketidak-lengkapan dokumen, seperti
prosedur kerja dan formulir (borang)
dari setiap standar yang telah
dilaksanakan
4. Melakukan
pemeriksaan
dan
mempelajari alasan atau penyebab
terjadinya penyimpangan dari isi
standar atau bila isi standar tidak
tercapai
5. Melakukan tindakan korektif terhadap
setiap
pelanggaraan
atau
penyimpangan dari isi standar
6. Melakukan pencatatan atau rekaman
tindakan korektif
7. Melakukan
pemantauan
terusmenerus efek dari tindakan korektif
tersebut, untuk melihat apakah
kemudian
penyelenggaraan
hasil
pengabdian masyarakat dapat berjalan
sesuai dengan isi standar
8. Melakukan pembuatan laporan tertulis
secara periodik tentang hal-hal yang
menyangkut pengendalian standar
kepada unit penjaminan mutu PT
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Dosen

9. Membuat laporkan hasil evaluasi
Standar SPMI kepada pimpinan PT
untuk ditindaklanjuti
Menyiapkan dan mengikuti audit mutu
internal
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BAB V
MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR
PROSES PKM

6.1

Tujuan Manual
Tujuan manual pengendalian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat disusun
adalah untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan pengendalian pelaksanaan Standar
Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.

6.2

Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual pengendalian ini berlaku ketika sebuah standar harus dikendalikan
pelaksanaannya agar kegiatan penyelenggaraan Standar Proses Pengabdian Kepada
Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

6.3

Pihak Yang Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam pengendalian Standar Proses Pengabdian Kepada
Masyarakat adalah:
a. Ketua BPM
b. Ketua LPPM
c. Tim Monev/Tim Audit Mutu Internal

6.4

Langkah Langkah/Prosedur
Uraian manual Pengendalian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:
No.
Subyek/Pelaku
Penjelasan tentang Kegiatan yang dilakukan
Dokumen
1.
Tim monev/tim Memberikan laporan hasil monev / audit
audit
mutu
internal
2.
Ketua BPM
1. Periksa dan pelajari alasan atau
penyebab terjadinya penyimpangan
dari isi standar,atau bila isi standar
gagal dicapai
2. Periksa dan pelajari alasan atau
penyebab terjadinya penyimpangan
dari isi standar (akar masalah), atau
bila isi standar gagal dicapai
3. Melakukan rapat koordinasi dengan
berbagai pihak untuk menentukan
rencana tindakan korektif terhadap
ketidaksesuaian pelaksanaan standar
pada standar yang menjadi tanggung
jawabnya
4. Menuliskan rencana tindakan korektif
terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan
standar untuk standar yang menjadi
tanggung jawabnya
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3.
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Ketua LPPM

5. Melakukan tindakan korektif untuk
memperbaiki pelaksanaan standar
yang relevan, apabila hasil evaluasi
diri dan hasil audit internal
memperlihatkan ada temuan negatif
seperti
kelemahan,
kesalahan,
ketidakpatuhan terhadap asas dan
prosedur baku, penyimpangan, dan
sejenisnya
Bersama dengan BPM mengendalikan hasil
pengabdian kepada masyarakat

Manual SPMI

BAB VI
MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PKM

6.1

Tujuan Manual
Untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar setiap berakhirnya
siklus Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.

6.2

Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
a. Ketika pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus berakhir, dan kemudian
standar tersebut ditingkatkan mutunya. Siklus setiap standar dapat ditentukan
secara seragam atau berbeda-beda. Misalnya satu siklus adalah semesteran,
tahunan, atau 5 tahunan
b. Untuk semua standar

6.3

Pihak Yang Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada
Masyarakat adalah:
a. Ketua BPM
b. Rektor
c. Wakil Rektor I
d. Wakil Rektor II
e. Wakil Rektor III
f. Dekan
g. Kaprodi
h. Ka. Unit
i. Dosen

6.4

Langkah Langkah/Prosedur
Uraian manual peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:
No Subyek/Pelaku
Penjelasan tentang Kegiatan yang Dokumen
dilakukan
1.
Rektor
1. Pelajari laporan hasil pengendalian
standar
2.
Wakil Rektor I
2. Selenggarakan rapat atau forum
3.
Wakil Rektor II
diskusi untuk mendiskusikan hasil
4.
Wakil Rektor III
laporan tersebut
5.
Dekan
3.
Evaluasi isi standar
6.
Kaprodi
7.
8.
9.
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Ka. Unit
Dosen
BPM

4. Melakukan revisi isi standar sehingga
menjadi standar baru
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5. Melakukan prosedur yang berlaku dalam
penetapan standar
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BAB I
VISI, MISI, DAN TUJUAN

2.1. Visi
Menjadi Universitas Berbudaya Sehat dan Bereputasi Internasional pada Tahun 2040.
2.2. Misi
a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam berbagai bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi yang berbudaya sehat.
b. Mengembangkan budaya akademik yang sehat dan menyebarluaskan ilmu
pengetahuan dan teknologi melalui penyelenggaraan penelitian, publikasi ilmiah,
dan pengabdian kepada masyarakat.
c. Membentuk sistem manajemen universitas yang memiliki akuntabilitas,
akseptabilitas, dan berbudaya organisasi yang sehat.
d. Membentuk jaringan kerjasama yang sehat dengan para pemangku kebijakan
(stakeholders) di dalam dan luar negeri.
2.3. Tujuan Universitas Ngudi Waluyo
Sejalan dengan visi dan misi Universitas Ngudi Waluyo, maka Tujuan Universitas
Ngudi Waluyo sebagai berikut:
a. Misi Bidang Pendidikan dan Pengajaran
1) Mendapatkan pengakuan sebagai perguruan tinggi bertaraf asia pasifik
dengan menyusun dan mengembangkan standar nasional pendidikan tinggi
ke arah standar Internasional.
2) Menghasilkan sumber daya manusia yang berbudaya sehat dan beretika
dalam pembangunan masyarakat.
3) Memiliki daya saing semua produk pendidikan dengan mengembangkan
sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, yang terstruktur dan
berkesinambungan.
4) Memiliki kehidupan akademik yang dilandasi nilai-nilai budaya bangsa dan
jati diri UNW.
b.

Misi Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
1) Memiliki dan mengembangkan budaya penelitian di kalangan dosen dan
mahasiswa sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing.
2) Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasilhasil penelitian untuk menyelesaikan masalah-masalah aktual di masyarakat
berdasarkan tanggung jawab sosial kepada masyarakat.
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c.

Misi Bidang Kerjasama
1) Membentuk kerjasama dengan lembaga-lembaga atau instansi-instansi lain
baik di dalam dan di luar negeri yang terkait untuk memperluas cakrawala
lembaga.

d.

Misi Manajemen Universitas
1) Memiliki sistem tata kelola organisasi yang menerapkan nilai-nilai budaya
organisasi yang kuat.
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BAB II
MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PKM

3.1

Tujuan Manual
Manual ini digunakan untuk memberikan pedoman proses perumusan dan penetapan
Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.

3.2

Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini diperlukan untuk pedoman bagi setiap pihak yang terkait tentang hal-hal
yang harus dikerjakan, uraian detail pekerjaan, bagaimana, dan bilamana perkerjaan
dilakukan pada saat penilaian pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan
peraturan perundang undangan yang berlaku.

3.3

Pihak Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam Penetapan manual isi standar adalah:
a. Rektor
b. Ketua BPM
c. Tim Adhoc
d. Ketua Lembaga Penilitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai Koordinator
e. Senat

3.4

Rincian Manual Penetapan Standar
Uraian manual penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:
No Subyek/Pelaku
Penjelasan tentang Kegiatan yang dilakukan Dokumen
1.
Rektor
1. Sesuai dengan ketentuan perundangundangan maka kegiatan pertama
yang
dilakukan
rektor
adalah
menetapkan tim penyusun manual
standar
penetapan
penilaian
pengabdian kepada masyarakat.
2. Mengajukan final draft standar ke
senat untuk minta pertimbangan.
3. Setelah manual disusun maka Rektor
mengesahkan dan memberlakukan
standar melalui penetapan dalam
bentuk surat keputusan rektor
2.
Ketua BPM
1. Membantu rektor membentuk tim Ad
Hoc
untuk
menyusun
manual
penetapan
Standar
Penilaian
Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Melakukan koordinasi dan monitoring
perkembangan perumusan standar
3. Melakukan
finalisasi
perumusan
standar bersama-sama dengan tim Ad
Hoc
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3.

Tim Ad Hoc

4.

Ketua LPPM

5.

Senat

4. Mempersiapkan SK penetapan standar
yang akan ditandatangani oleh rektor
1. Mengumpulkan
dan
mendalami
mengenai peraturan dan perundangundangan yang mangatur tentang hasil
pengabdian kepada masyarakat di
perguruan tinggi.
2. Melakukan telaah atas peraturan dan
kebijakan yayasan dan institusi terkait
dengan penilaian pengabdian kepada
masyarakat.
3. Merumuskan draft awal Standar
Penilaian
Pengabdian
kepada
masayarakat.
4. Melakukan sosialisasi draft standar ke
stakeholder internal dan eksternal
untuk memperoleh masukan.
5. Memfinalisasi Standar
Bersama dengan tim Ad Hoc melakukan
langkah 1-5
1. Melakukan pemeriksaan terhadap
Standar Penilaian Pengabdian Kepada
Masyarakat yang telah dibuat tim Ad
Hoc bersama dengan LPPM
2. Memberikan pertimbangan kelayakan
standar
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BAB III
MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PKM

3.1

Tujuan Manual Pelaksanaan
Manual pelaksanaan ini dibentuk bertujuan untuk untuk memberikan pedoman
bagaimana standar dilaksanakan atau bagaimana pemenuhan Standar Penilaian
Pengabdian Kepada Masyarakat.

3.2

Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan
penyusunan dan pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
untuk semua Program Studi.

3.3

Pihak Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada
Masyarakat adalah:
a. Ketua LPPM
b. Dekan
c. Ketua Program Studi
d. Dosen
3.4 Rincian Kegiatan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada
Masyarakat.
Uraian untuk manual pelaksanaan hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:
No. Subyek/Pelaku
Penjelasan tentang Kegiatan yang dilakukan Dokumen
1.
Rektor
Mengesahkan standar penilaian pengabdian
masyarakat dengan menerbitkan SK Rektor
2.
Ketua BPM
Melakukan Sosialisasi isi standar kepada
seluruh dosen, karyawan non dosen dan
mahasiswa
4.
Ketua LPPM
1. Bersama dengan BPM melakukan
sosialisasi isi standar penilaian
pengabdian
kepada
masyarakat
kepada seluruh dosen dan mahasiswa
2. LPPM
Melakukan
penilaian
pengabdian kepada masyarakat yang
dilakukan dosen
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BAB IV
MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR
PENILAIAN PKM
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4.1

Tujuan Manual
Manual Evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat ini
disusun untuk dapat ini digunakan sebagai pedoman evaluasi pelaksanaan Standar
Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh pihak terkait.

4.2

Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
berlaku ketika Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat harus dievaluasi
ketercapaian isi standar. Salah satu Kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi
pelaksanaan isi standar adalah melakukan kegiatan audit internal.
Kegiatan audit internal ini dirancang untuk mempersiapkan unit pelaksana teknis
sebagai unit yang melaksanakan standar agar secara simultan melakukan evaluasi
terhadap apa yang telah dilakukan dan sekaligus mempersiapkan hak-hal yang
dianggap perlu untuk meningkatkan pencapaian standar yang telah ditetapkan secara
bertahap dan berkelanjutan.
Tujuan diselenggarakannya Audit Internal adalah untuk:
a. Mengetahui kesiapan dan kemampuan setiap program studi dalam melakukan
upaya untuk meningkatkan mutu akademik, memenuhi persyaratan standar
minimum, dan melakukan implementasi
b. Memeriksan atau mengevaluasi kepatuhan auditee pada isi standar.
c. Memeriksan atau mengevaluasi konsistensi auditee dalam melaksanakan Standar
Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
d. Mendapatkan gambaran sejauh mana kemampuan masing-masing program studi
untuk memenuhi standar dan indikator mutu yang telah ditentukan dalam
menjalankan proses pembelajaran, serta sebagai dasar penentuan prioritas
perbaikan berdasarkan hasil temuan audit.

4.3

Pihak Yang Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam Evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian
Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:
a. Rektor
b. BPM
c. Tim Audit Mutu Internal
d. Ketua LPPM
e. Dosen
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4.4

Rincian Kegiatan yang dilakukan
Uraian untuk manual evaluasi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
adalah:
No Subyek/Pelaku
Penjelasan tentang Kegiatan yang dilakukan Dokumen
1.
Rektor
Mengesahkan tim audit mutu internal
dengan menerbitkan SK Rektor
2.
Ketua BPM
Melakukan Sosialisasi audit mutu internal
untuk mengevaluasi penilaian pengabdian
masyarakat
kepada
seluruh
dosen,
karyawan non dosen dan mahasiswa
3.
Ketua LPPM
Bersama dengan BPM melakukan sosialisasi
pelaksanaan audit mutu internal mengenai
penilaian pengabdian masyarakat
4.
Tim Audit Mutu
1. Melakukan
pemantauan
secara
Internal
periodik (harian, mingguan, bulanan,
atau
semesteran)terhadap
pelaksanaan isi standar dalam semua
aspek
kegiatan
penyelenggaraan
penilaian
pengabdian
kepada
masyarakat sesuai dengan program
kerja yang telah ditetapkan
2. Melakukan pencatatan atau rekaman
atas
semua
temuan
berupa
penyimpangan,kelalaian,
kesalahan,
atau sejenisnya dari pelaksanaan
kegiatan penyelenggaraanpendidikan
dibandingkan dengan isi standar SPMI
3. Melakukan pencatatan bila ditemukan
ketidak-lengkapan dokumen, seperti
prosedur kerja dan formulir (borang)
dari setiap standar yang telah
dilaksanakan
4. Melakukan
pemeriksaan
dan
mempelajari alasan atau penyebab
terjadinya penyimpangan dari isi
standar atau bila isi standar tidak
tercapai
5. Melakukan tindakan korektif terhadap
setiap
pelanggaraan
atau
penyimpangan dari isi standar
6. Melakukan pencatatan atau rekaman
tindakan korektif
7. Melakukan
pemantauan
terusmenerus efek dari tindakan korektif
tersebut, untuk melihat apakah
kemudian penyelenggaraan penilaian
pengabdian masyarakat dapat berjalan
sesuai dengan isi standar
8. Melakukan pembuatan laporan tertulis
secara periodik tentang hal-hal yang
menyangkut pengendalian standar
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Dosen

kepada unit penjaminan mutu PT
9. Membuat laporkan hasil evaluasi
Standar SPMI kepada pimpinan PT
untuk ditindaklanjuti
Menyiapkan dan mengikuti audit mutu
internal
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BAB V
MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR
PENILAIAN PKM

5.1

Tujuan Manual
Tujuan manual pengendalian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
disusun adalah untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan pengendalian pelaksanaan
Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.

5.2

Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual pengendalian ini berlaku ketika sebuah standar harus dikendalikan
pelaksanaannya agar kegiatan penyelenggaraan Standar Penilaian Pengabdian
Kepada Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

5.3

Pihak Yang Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam pengendalian Standar Penilaian Pengabdian
Kepada Masyarakat adalah:
a. Ketua BPM
b. Ketua LPPM
c. Tim Monev/Tim Audit Mutu Internal

5.4

Langkah Langkah/Prosedur
Uraian untuk manual Pengendalian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
adalah:
No Subyek/Pelaku
Penjelasan tentang Kegiatan yang dilakukan Dokumen
1.
Tim monev/tim Memberikan laporan hasil monev / audit
audit
mutu
internal
2.
Ketua BPM
1. Periksa dan pelajari alasan atau
penyebab terjadinya penyimpangan
dari isi standar,atau bila isi standar
gagal dicapai
2. Periksa dan pelajari alasan atau
penyebab terjadinya penyimpangan
dari isi standar (akar masalah), atau
bila isi standar gagal dicapai
3. Melakukan rapat koordinasi dengan
berbagai pihak untuk menentukan
rencana tindakan korektif terhadap
ketidaksesuaian pelaksanaan standar
pada standar yang menjadi tanggung
jawabnya
4. Menuliskan rencana tindakan korektif
terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan
standar untuk standar yang menjadi
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Ketua LPPM

tanggung jawabnya
5. Melakukan tindakan korektif untuk
memperbaiki pelaksanaan standar
yang relevan, apabila hasil evaluasi
diri dan hasil audit internal
memperlihatkan ada temuan negatif
seperti
kelemahan,
kesalahan,
ketidakpatuhan terhadap asas dan
prosedur baku, penyimpangan, dan
sejenisnya
Bersama dengan BPM mengendalikan
penilaian pengabdian kepada masyarakat
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BAB VI
MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PKM

6.1

Tujuan Manual
Untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar setiap berakhirnya
siklus Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.

6.2

Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
a. Ketika pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus berakhir, dan kemudian
standar tersebut ditingkatkan mutunya. Siklus setiap standar dapat ditentukan
secara seragam atau berbeda-beda. Misalnya satu siklus adalah semesteran,
tahunan, atau 5 tahunan
b. Untuk semua standar

6.3

Pihak Yang Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam peningkatan Standar Penilaian Pengabdian Kepada
Masyarakat adalah:
a. Ketua BPM
b. Rektor
c. Wakil Rektor I
d. Wakil Rektor II
e. Wakil Rektor III
f. Dekan
g. Kaprodi
h. Ka. Unit
i. Dosen

6.4

Langkah Langkah/Prosedur
Uraian untuk manual peningkatan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
adalah:
No. Subyek/Pelaku
Penjelasan tentang Kegiatan yang dilakukan Dokumen
1.
Rektor
1. Pelajari laporan hasil pengendalian
standar
2.
Wakil Rektor I
2. Selenggarakan rapat atau forum
3.
Wakil Rektor II
diskusi untuk mendiskusikan hasil
4.
Wakil Rektor III
laporan tersebut
5.
Dekan
3. Evaluasi isi standar
6.
Kaprodi
7.
Ka. Unit
8.
Dosen
9.
BPM
1. Melakukan revisi isi standar sehingga
menjadi standar baru
2. Melakukan prosedur yang berlaku
dalam penetapan standar
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BAB I
Visi, Misi dan Tujuan

1.1. Visi
Menjadi Universitas yang berbudaya sehat dan bereputasi Internasional Pada tahun 2040
1.2. Misi
a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam berbagai bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi yang berwawasan kesehatan dan berbudaya sehat.
b. Mengembangkan budaya akademik yang sehat
dan menyebarluaskan ilmu
pengetahuan dan teknologi melalui penyelenggaraan penelitian, publikasi ilmiah dan
pengabdian kepada masyarakat.
c. Membentuk sistem manajemen universitas yang memiliki akuntabilitas dan
aksesibilitas serta berbudaya organisasi yang sehat
d. Membentuk. jaringan kerjasama yang sehat dengan para pemangku kebijakan
(stakeholder) di dalam dan luar negeri.
1.3. Tujuan
a. Mendapatkan pengakuan sebagai perguruan tinggi bereputasi internasional dengan
menyusun dan mengembangkan standar nasional pendidikan tinggi kearah standar
internasional.
b. Menghasilkan sumber daya manusia yang beretika dan berbudaya sehat dalam
pembangunan masyarakat.
c. Memiliki daya saing semua produk pendidikan dengan mengembangkan sistem
penjaminan mutu pendidikan tinggi, yang terstruktur dan berkesinambungan
d. Memiliki kehidupan akademik yang sehat dengan dilandasi nilai-nilai budaya bangsa
dan jati diri UNW.
e. Memiliki dan mengembangkan budaya penelitian dikalangan dosen dan mahasiswa
sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing.
f. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil-hasil
penelitian untuk menyelesaikan masalah-masalah aktual dimasyarakat berdasarkan
tanggung jawab sosial kepada masyarkat.
g. Membentuk kerjasama dengan lembaga-lembaga atau instansi-instansi lain baik
didalam dan diluar negeri yang terkait untuk memperluas cakrawala lembaga.
h. Memiliki sistem tata kelola organiasi yang menerapkan nilai-nilai budaya sehat.
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BAB II
MANUAL PENETAPAN
KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

2.1 Tujuan Manual
Manual pelaksanaan ini dibentuk bertujuan untuk untuk memberikan pedoman bagaimana
standar dilaksanakan atau bagaimana pemenuhan Standar pelaksanaan pengabdian kepada
masyarakat.
2.2 Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan pelaksanaan
pengabdian kepada masyarakat untuk semua program studi.
2.3 Pihak Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah:
1. Rektor
2. Ketua LPPM
3. Tim Ad Hoc
4. Wakil Rektor III
5. Senat
2.4. Rincian Kegiatan Manual Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
Uraian untuk manual pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah:
No
Subyek/ Pelaku
Penjelasan Tentang Kegiatan yang dilakukan
Dokumen
1
Rektor
1. Menetapkan tim penyususn kegiatan SK Rektor
Pengabdian Kepada masyarakat
2. Mengajukan draft standart ke senat untuk
dimintai persetujuannya.
3. Mengesahkan manual standart yang telah
disusun emalalui Surat Keputusan Rektor
2
Ketua LPPM
1. Membantu rektor dalam membentuk tim
Adhoc manual standar penetapan kegiatan
pengabdian kepada masyarakat.
2. Melakukan koordinasi dan monitoring
perkembangan perumusan standar
3. Melakukan finalisasi perumusan standar
pelaksanaan
pengabdian
kepada
masyarakat
4. Mempersiapkan Surat Keputusan (SK)
manual Penetapan pengabdian kepada
masyarakat yang akan ditandatangani oleh
rektor
3
Tim Adhoc
1. Menggumpulkan dan mendalami peraturan
perundang-undangan yang menatur tentang
pelaksanaan
pengabdian
kepada
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4

Wakil Rektor III

5

Senat
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masyarakat.
2. Melakukan telaah peraturan perundangundangan dan kebijakkan yayasan serta
institusi terkait kegiatan pelaksanaan
pengabdian kepada masyarakat
3. Melakukan
evaluasi
diri
dengan
menetapkan SWOT Analisis
4. Melaksanakan studi pelacakan atau survey
tentang aspek yang akan dibuat standar
5. Menyusun
draft
awal
pelaksanaan
pengabdian kepada masyarakat
6. Melakukan sosialisasi draf
7. Menetapkan draf dengan memperhatikan
masukkan /pendapat saat sosialisasi
1. Melakukan langkah 1-7 seperti yang
dilakukan tim Adhoc
2. Membuat laporan membuat draft ke rektor
sebelum rektor memberikan ke Senat
1. Melakukan Pemeriksaan terhadap standar
yang telah dibuat tim adhoc
2. Memberikan pertimbangan kelayakkan
standar
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BAB III
MANUAL PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
3.1 Tujuan Manual Pelaksanaan
Manual pelaksanaan ini dibentuk bertujuan untuk untuk memberikan pedoman bagaimana
standar dilaksanakan atau bagaimana pemenuhan Standar pelaksanaan pengabdian kepada
masyarakat.
3.2. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan pelaksanaan
pengabdian kepada masyarakat untuk semua program studi.
3.3. Pihak Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah:
a. Rektor
b. Warek III bidang akademik
c. Dekan
d. Ketua bagian LPPM
e. Ketua Program Studi
f. Dosen
3.4. Rincian Kegiatan Manual Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
Uraian untuk manual pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah:
No
Subyek/
Penjelasan Tentang Kegiatan yang
Dokumen
Pelaku
dilakukan
1
Rektor
Mengesahkan peraturan tentang Pelaksanaan SK Rektor
LPPM dengan menerbitkan surat Keputusan
Rektor yang menyatakan memberitahuan
kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada
masyarakat bagi tiap prodi
2
Wakil Rektor
1. Bersama-sama
dengan
Dekan Pedoman
III
merumuskan
pedoman kegiatan Pelaksanaan
pelaksanaan
pengabdian kepada Pengabdian
masyarakat
5. Bersama-sama
dengan
Dekan Laporan Sosialisasi
melaksanakan sosialisasi
pedoman
kegiatan pelaksanaan
pengabdian
kepada masyarakat
3. Bersama-sama
dengan
Dekan Laporan
melaksanakan pengawasan kegiatan Pengawasan
pelaksanaan
pengabdian kepada
masyarakat
4. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan Laporan
kegiatan
pengabdian
kepada Pertanggungjawaban
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3

Dekan

4

Kabag LPPM

5

Kaprodi

6

Dosen
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masyarakat kepada rektor
1. Bersama dengan wakil rektor III
merumuskan
pedoman kegiatan
pelaksanaan
pengabdian kepada
masyarakat
2. Bersama-sama dengan wakil rektor III
melaksanakan sosialisasi
pedoman
kegiatan pelaksanaan
pengabdian
kepada masyarakat
3. Mengkoordinasikan dan memantau
kegiatan
pengabdian
kepada
masyarakat
4. Membentuk
TIM
pelaksanaan
pengabdian kepada masysrakat di
setiap prodi
5. Melaporkan
kegiatan
pelaksanaan
pengabdian kepada masysrakat kepada
Warek III
1. Menyusun alur pelaksanaan pengabdian
kepada masyarakat
2. Melakukan sosialisasi alur pelaksanaan
pengabdian kepada masyarakat
3. Melakukan pengawasan
kegiatan
pelaksanaan
pengabdian
kepada
masyarakat
4. Membuat laporan kegiatan pelaksanaan
pengabdian kepada masyarakat kepada
Dekan
1. Membagi
Tim
atau
kelompok
pelaksanaan
pengabdian
kepada
masyarakat
2. Membantu memantau pelaksanaan
pengabdian kepada masyarakat
3. Melaporkan
kegiatan
pelaksanaan
pengabdian kepada masyarakat
1. Melaksanakan kegiatan pengabdian
kepada masyarakat bersama Tim
(berpartisipasi aktif dalam kegiatan
pelaksanaan pengabdian)
2. Melaporkan
pelaksanaan
kegiatan
pengabdian kepda masyarakat kepada
Prodi dan kabag LPPM
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BAB IV
MANUAL EVALUASI
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

4.1 Tujuan Manual
Manual evaluasi ini dibentuk bertujuan untuk untuk memberikan pedoman bagaimana
standar dievaluasi oleh pihak-pihak terkait dengan kegiatan pelaksanaan pengabdian
kepada masyarakat.
4.2. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual evaluasi ini berlaku ketika sebuah standar harus dievaluasi untuk ketercapaian
standar. Salah satu hal yang dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan isi standar ini
adalah dengan kegiatan audit internal.
Kegiatan audit internal yang dirancang untuk mempersiapkan unit pelaksanaan teknis
sebagai unit yang melaksanakan sandar agar secara simultan melakukan evaluasi terhadap
apa yang telah dilakukan dan sekaligus mempersiapkan hal-hal yang dianggap perlu untuk
meningkatkan pencapaian standar secara bertahap dan berkelanjutan.
Tujuan diselenggarakannya Audit Internal oleh ketua LPPM adalah untuk :
a. Mengetahui kesiapan dan kemampuan setiap program studi dalam upaya melaukan
peningkatan mutu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, memenuhi
persyaratan standar minimum dan melakukan implementasi.
b. Memeriksa dan mengetahui kepatuhan auditee dalam melaksanakan isi standar
pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
c. Memeriksa dan mengetahui konsistensi auditee dalam melaksanakan isi standar
pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
d. Mendapatkan gambaran sejauh mana kemampuan masing-masing program studi
dalam memenuhi standar dan indikator mutu yang telah ditentukan dalam
pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, serta sebagai dasar penentuan periotas
perbaikkan berdasarkan hasil temuan audit.
4.3. Pihak Terkait
Subyek atau pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah:
a. Rektor
b. Ketua LPPM
c. Warek III
d. Dekan
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3.4. Rincian Kegiatan Manual Evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
Uraian untuk manual Evaluasi standar pengabdian kepada masyarakat adalah:
No
Subyek/ Pelaku
Penjelasan Tentang Kegiatan yang dilakukan
Dokumen
1
Rektor
1. Meminta Ketua LPPM untuk melakukan Hasil Audit
Evaluasi (audit internal)
2. Meminta hasil evaluasi dan mempelajari
hasil audit interna dari ketua LPPM
2
Wakil Rektor III
1. Bersama-sama dengan Dekan merumuskan
pedoman
monitoring
dan
evaluasi
pelaksanaan
pengabdian
kepada
masyarakat
2. Memantau dan memberikan arahan kinerja
program studi terkait pelaksanaan kegiatan
pelaksanaan
pengabdian
kepada
masyarakat
3. Bersama-sama
dengan
Dekan
mempersiapkan UPT mengikuti Audit
Internal dari Penjaminan Mutu
3
Dekan
1. Bersama
dengan wakil rektor
III
melakukan monitoring dan evaluasi
kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada
masyarakat
2. Bersama-sama dengan wakil rektor III
memantau dan memberikan arahan
kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada
masyarakat
3. Melaporkan
evaluasi
pelaksanaan
pengabdian kepada masysrakat kepada
Warek III
4
Kabag LPPM
1. Menyusun
alur
evaluasi
kegiatan
pengabdian kepada masyarakat
2. Melakukan sosialisasi alur evaluasi kegiatan
pengabdian kepada masyarakat
3. Menyususn prosedur baku evaluasi dan
monitoring
kegiatan
pelaksanaan
pengabdian kepada masyarakat
5. Membuat laporan monitoring dan evaluasi
kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada
masyarakat kepada Dekan
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BAB V

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

5.1. Tujuan Manual
Tujuan manual pengendalian standar isi pembelajaran disusun adalah untuk dijadikan
pedoman dalam kegiatan pengendalian pelaksanaan standar pengabdian kepada
masyarakat.
5.2. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual pengendalian ini berlaku ketika sebuah standar harus dikendalikan
pelaksanaannya agar kegiatan penyelenggaraan standar pengabdian kepada masyarakat
sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
5.3. Pihak Yang Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam pelaksanaan standar isi pembelajaran adalah:
a. Rektor
b. Kepala LPPM
c. Warek III
d. Dekan
e. Ketua Program Studi
5.4.

280

Langkah Langkah atau Prosedur pengendalian pengabdian kepada masyarakat
Uraian untuk manual pengendalian standar isi pembelajaran adalah:
No
Subyek/
Penjelasan Tentang Kegiatan yang dilakukan
Pelaku
1
Rektor
1. Melakukan tindakan preventif jika hasil yang di
peroleh dalam proses Audit belum sesuai dengan
indikator yang telah ditentukan
2. Melakukan tindakan korektif bila hasil yang diperoleh
belum sesuai dengan indikator yang telah ditentukan.
2
Wakil Rektor III
1. Bersama-sama mengendalikan kegiatan pengabdian
Dekan
kepada masyarakat.
Kaprodi
2. Bersama-sama melakukan tindakan korektif atau
preventif untuk memperbaiki pelaksanaan standar
yang relevan dengan hasil audit
4
Kabag LPPM
4. Bersama-sama dengan TIM Audit merekomendasikan
hal-hal yang menjadi tindakkan preventif dan korektif
yang harus dilakukan auditee
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BAB VI
MANUAL PENINGKATAN PELAKSANAAN
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

6.1 Tujuan Manual
Manual peningkatan standar pengabdian kepada masyarakat ini disusun agar dapat
digunakan sebagai pedoman untuk meningkatkan standar pengabdian kepada masyarakat
berdasarkan hasil evaluasi pada saat audit internal.
6.2. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku untuk peningkatan salah satu indikator kinerja setelah suatu siklus
penjaminan mutu berakhir. Dalam kegiatan audit akademik dilakukan Site Visit ke
unit/Program Studi. Dari hasil rekomendasikan yang diberikan oleh tim audit bersamasama dengan LPPM maka selanjutnya program studi menetapkan rencana tindak lanjut
untuk semester tahun berikutnya.
6.3. Subjek yang Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam peningkatan standar isi pembelajaran adalah:
a. Rektor
b. Wakil Rektor III
c. Ketua LPPM
d. Tim Adhoc
e. Ketua Program Studi
6.4. Rincian Kegiatan Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran
Uraian untuk manual peningkatan standar pengelolaan penelitian adalah:
No Subyek/ Pelaku
Penjelasan Tentang Kegiatan yang dilakukan
1
Rektor
1. Membentuk dan mengesahkan tim Adhoc penyusun
peningkatan standar pelaksanaan pengabdian kepada
masyarakat melalui SK Rektor
2. Mengesahkan dan memberlakukan standar yang baru
yang merupakan peningkatan dari standar yang sudah
ada melalui SK Rektor
2
Wakil Rektor III
1. Bersama dengan Ka LPPM dan Tim Adhoc menyusun
standar yang sudah didukung dengan ditingkatkannya
dan norma-nora yang harus diperhatikan pada saat
menetapkan standar
2. Mensosialisasikan standart yang telah ditetapkan.
3
LPPM
1. Membantu
Rektor menentukan tim Adhoc
peningkatan standar pengabdian kepada masyarakat.
2. Bersama-sama dengan Warek III dan Dekan
melakukan sosialisasi standar yang telah ditingkatkan
3. Bersama tim Adhoc melakukan finalisasi standar yang
telah mengalami peningkatan
4
Tim Adhoc
1. Mengumpulkan dan mendalami peraturan serta
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Ketua
Studi

perundang-undangan yang mengatur tentang aspek
pembelajaran di perguruan tinggi.
2. Melakukan telaah atas peraturan dan kebijakkan
yayasan serta institusi terkait dengan proses
pengabdian kepada masyarakat
3. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT
analisis
4. Melaksanakan studi pelacakkan atau survey tentang
aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap
pemangku kepentingan internal dan atau eksternal
5. Merumuskan draf awal standar pengabdian kepada
masyarakat
6. Bersama Warek III, Dekan dan LPPM melakukan
sosialisasi draf standar ke stakeholder internal dan
eksternal untuk memperoleh masukkan
7. Memfinalisasi standar dengan memperhatikan
masukkan stakeholder
Program Bersama-sama dengan dosen melakukan perbaikkan atau
peningkatan standar terhadap indikator yang sudah dicapai
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BAB I
VISI, MISI, DAN TUJUAN

1.1

Visi
Menjadi Universitas Berbudaya Sehat dan Bereputasi Internasional pada Tahun 2040.

1.2

Misi
a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam berbagai bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi yang berbudaya sehat.
b. Mengembangkan budaya akademik yang sehat dan menyebarluaskan ilmu
pengetahuan dan teknologi melalui penyelenggaraan penelitian, publikasi ilmiah,
dan pengabdian kepada masyarakat.
c. Membentuk sistem manajemen universitas yang memiliki akuntabilitas,
akseptabilitas, dan berbudaya organisasi yang sehat.
d. Membentuk jaringan kerjasama yang sehat dengan para pemangku kebijakan
(stakeholders) di dalam dan luar negeri.

1.3

Tujuan Universitas Ngudi Waluyo
Sejalan dengan visi dan misi Universitas Ngudi Waluyo, maka Tujuan Universitas Ngudi
Waluyo sebagai berikut:
a. Mendapatkan pengakuan sebagai perguruan tinggi bereputasi internasional dengan
menyusun dan mengembangkan standar nasional pendidikan tinggi kearah standar
internasional.
b. Menghasilkan sumber daya manusia yang beretika dan berbudaya sehat dalam
pembangunan masyarakat.
c. Memiliki daya saing semua produk pendidikan dengan mengembangkan sistem
penjaminan mutu pendidikan tinggi, yang terstruktur dan berkesinambungan
d. Memiliki kehidupan akademik yang sehat dengan dilandasi nilai-nilai budaya
bangsa dan jati diri UNW.
e. Memiliki dan mengembangkan budaya penelitian dikalangan dosen dan mahasiswa
sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing.
f. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil-hasil
penelitian untuk menyelesaikan masalah-masalah aktual dimasyarakat berdasarkan
tanggung jawab sosial kepada masyarkat.
g. Membentuk kerjasama dengan lembaga-lembaga atau instansi-instansi lain baik
didalam dan diluar negeri yang terkait untuk memperluas cakrawala lembaga.
h. Memiliki sistem tata kelola organiasi yang menerapkan nilai-nilai budaya sehat.
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BAB II
MANUAL PENETAPAN
SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
2.1 Tujuan Manual
Manual Sarana Prasarana ini dibentuk bertujuan untuk untuk memberikan pedoman
bagaimana standar dilaksanakan atau bagaimana pemenuhan Standar Sarana Prasarana
pengabdian kepada masyarakat.
2.2 Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam standar Sarana
Prasarana pengabdian kepada masyarakat untuk semua program studi.
2.3 Pihak Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam standar
masyarakat adalah:
1. Rektor
2. Ketua LPPM
3. Tim Ad Hoc
4. Wakil Rektor II
5. Senat

Sarana Prasarana pengabdian kepada

2.4. Rincian Kegiatan Manual Sarana Prasarana pengabdian kepada masyarakat.
Uraian untuk manual Sarana Prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah:
No
Subyek/ Pelaku
Penjelasan Tentang Kegiatan yang dilakukan
Dokumen
1
Rektor
1. Menetapkan tim penyusun kegiatan Pengabdian SK Rektor
Kepada masyarakat
2. Mengajukan draft standar ke senat untuk
dimintai persetujuannya.
3. Mengesahkan manual standart yang telah
disusun emalalui Surat Keputusan Rektor
2
Ketua LPPM
1. Membantu rektor dalam membentuk tim Adhoc
manual standar penetapan kegiatan pengabdian
kepada masyarakat.
2. Melakukan
koordinasi
dan
monitoring
perkembangan perumusan standar
3. Melakukan finalisasi perumusan standar Sarana
Prasarana pengabdian kepada masyarakat
4. Mempersiapkan Surat Keputusan (SK) manual
Penetapan pengabdian kepada masyarakat
yang akan ditandatangani oleh rektor
3
Tim Adhoc
1. Menggumpulkan dan mendalami peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang
Sarana
Prasarana
pengabdian
kepada
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4

Wakil Rektor II

5

Senat
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masyarakat.
2. Melakukan telaah
peraturan perundangundangan dan kebijakkan yayasan serta
institusi terkait kegiatan Sarana Prasarana
pengabdian kepada masyarakat
3. Melakukan evaluasi diri dengan menetapkan
SWOT Analisis
4. Melaksanakan studi pelacakan atau survey
tentang aspek yang akan dibuat standar
5. Menyusun draft awal Sarana Prasarana
pengabdian kepada masyarakat
6. Melakukan sosialisasi draf
7. Menetapkan draf dengan memperhatikan
masukkan /pendapat saat sosialisasi
1. Melakukan langkah 1-7 seperti yang dilakukan
tim Adhoc
2. Membuat laporan membuat draft ke rektor
sebelum rektor memberikan ke Senat
1. Melakukan Pemeriksaan terhadap standar yang
telah dibuat tim adhoc
2. Memberikan pertimbangan kelayakkan standar
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BAB III
MANUAL SARANA PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

3.1 Tujuan Manual Sarana Prasarana
Manual Sarana Prasarana ini dibentuk bertujuan untuk untuk memberikan pedoman
bagaimana standar dilaksanakan atau bagaimana pemenuhan Standar Sarana Prasarana
pengabdian kepada masyarakat.
3.2. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan Sarana
Prasarana pengabdian kepada masyarakat untuk semua program studi.
3.3. Pihak Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam
masyarakat adalah:
a. Rektor
b. Warek II
c. Dekan
d. Ketua bagian LPPM
e. Ketua Program Studi
f. Dosen

Standar Sarana Prasarana pengabdian kepada

3.4. Rincian Kegiatan Manual Sarana Prasarana pengabdian kepada masyarakat.
Uraian untuk manual Sarana Prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah:
No
Subyek/
Penjelasan Tentang Kegiatan yang
Dokumen
Pelaku
dilakukan
1
Rektor
Mengesahkan peraturan tentang standar SK Rektor
Sarana Prasarana dengan menerbitkan surat
Keputusan
Rektor
yang
menyatakan
memberitahuan kegiatan Sarana Prasarana
pengabdian kepada masyarakat bagi tiap prodi
2
Wakil Rektor II 1. Bersama-sama dengan Dekan merumuskan Pedoman
Sarana
pedoman Standar
Sarana Prasarana Prasarana
pengabdian kepada masyarakat
Pengabdian
2. Bersama-sama
dengan
Dekan
melaksanakan sosialisasi
pedoman Laporan Sosialisasi
Standar Sarana Prasarana pengabdian
kepada masyarakat
3. Bersama-sama
dengan
Dekan Laporan
melaksanakan pengawasan
Standar Pengawasan
Sarana Prasarana
pengabdian kepada
masyarakat
4. Mempertanggungjawabkan
Sarana Laporan
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3

Dekan

1.
2.

3.
4.
5.
4

Kabag LPPM

1.
2.
3.
4.

5

Kaprodi

1.
2.
3.

6

Dosen

1.

2.

Manual SPMI

Prasarana kegiatan pengabdian kepada Pertanggungjawaban
masyarakat kepada rektor
Bersama dengan wakil rektor III
merumuskan pedoman Standar Sarana
Prasarana pengabdian kepada masyarakat
Bersama-sama dengan wakil rektor III
melaksanakan sosialisasi
pedoman
kegiatan Sarana Prasarana pengabdian
kepada masyarakat
Mengkoordinasikan
dan
memantau
kegiatan pengabdian kepada masyarakat
Membentuk
TIM Sarana Prasarana
pengabdian kepada masysrakat di setiap
prodi
Melaporkan Sarana Prasarana pengabdian
kepada masyarakat kepada Warek III
Menyusun alur pelaporan atau penggunaan
Sarana Prasarana pengabdian kepada
masyarakat
Melakukan sosialisasi alur penggunaan
Sarana Prasarana pengabdian kepada
masyarakat
Melakukan pengawasan kegiatan Sarana
Prasarana pengabdian kepada masyarakat
Membuat
laporan
kegiatan
Sarana
Prasarana pengabdian kepada masyarakat
kepada Dekan
Membagi Tim atau kelompok Sarana
Prasarana pengabdian kepada masyarakat
Membantu memantau Sarana Prasarana
pengabdian kepada masyarakat
Melaporkan kegiatan Sarana Prasarana
pengabdian kepada masyarakat
Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada
masyarakat bersama Tim (berpartisipasi
aktif dalam kegiatan Sarana Prasarana
pengabdian)
Melaporkan Sarana Prasarana kegiatan
pengabdian kepda masyarakat kepada
Prodi dan kabag LPPM
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BAB IV
MANUAL EVALUASI
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

4.1 Tujuan Manual
Manual evaluasi ini dibentuk bertujuan untuk untuk memberikan pedoman bagaimana
standar dievaluasi oleh pihak-pihak terkait dengan kegiatan Sarana Prasarana pengabdian
kepada masyarakat.
4.2. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual evaluasi ini berlaku ketika sebuah standar harus dievaluasi untuk ketercapaian
standar. Salah satu hal yang dilakukan untuk mengevaluasi Sarana Prasarana isi standar ini
adalah dengan kegiatan audit internal.
Kegiatan audit internal yang dirancang untuk mempersiapkan unit Sarana Prasarana teknis
sebagai unit yang melaksanakan standar agar secara simultan melakukan evaluasi terhadap
apa yang telah dilakukan dan sekaligus mempersiapkan hal-hal yang dianggap perlu untuk
meningkatkan pencapaian standar secara bertahap dan berkelanjutan.
Tujuan diselenggarakannya Audit Internal oleh ketua LPPM adalah untuk :
a. Mengetahui kesiapan dan kemampuan setiap program studi dalam upaya melaukan
peningkatan mutu Sarana Prasarana pengabdian kepada masyarakat, memenuhi
persyaratan standar minimum dan melakukan implementasi.
b. Memeriksa dan mengetahui kepatuhan auditee dalam melaksanakan isi standar
Sarana Prasarana pengabdian kepada masyarakat.
c. Memeriksa dan mengetahui konsistensi auditee dalam melaksanakan isi standar
Sarana Prasarana pengabdian kepada masyarakat.
d. Mendapatkan gambaran sejauh mana kemampuan masing-masing program studi
dalam memenuhi standar dan indikator mutu yang telah ditentukan dalam Sarana
Prasarana pengabdian kepada masyarakat, serta sebagai dasar penentuan periotas
perbaikkan berdasarkan hasil temuan audit.
4.3. Pihak Terkait
Subyek atau pihak yang terlibat dalam Sarana Prasarana pengabdian kepada masyarakat
adalah:
a. Rektor
b. Ketua LPPM
c. Warek II
d. Dekan
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3.4. Rincian Kegiatan Manual Evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
Uraian untuk manual Evaluasi standar pengabdian kepada masyarakat adalah:
No
Subyek/ Pelaku
Penjelasan Tentang Kegiatan yang dilakukan
Dokumen
1
Rektor
1. Meminta
Ketua LPPM untuk melakukan Hasil Audit
Evaluasi (audit internal)
2. Meminta hasil evaluasi dan mempelajari hasil
audit interna dari ketua LPPM
2
Wakil Rektor II
1. Bersama-sama dengan Dekan merumuskan
pedoman monitoring dan evaluasi Sarana
Prasarana pengabdian kepada masyarakat
2. Memantau dan memberikan arahan kinerja
program studi terkait Sarana Prasarana
kegiatan Sarana Prasarana pengabdian kepada
masyarakat
3. Bersama-sama dengan Dekan mempersiapkan
UPT mengikuti Audit Internal dari Penjaminan
Mutu
3
Dekan
1. Bersama dengan wakil rektor III melakukan
monitoring dan evaluasi kegiatan Sarana
Prasarana pengabdian kepada masyarakat
2. Bersama-sama dengan wakil rektor III
memantau dan memberikan arahan kegiatan
Sarana Prasarana
pengabdian kepada
masyarakat
3. Melaporkan evaluasi
Sarana Prasarana
pengabdian kepada masysrakat kepada Warek
II
4
Kabag LPPM
1. Menyusun alur evaluasi kegiatan pengabdian
kepada masyarakat
2. Melakukan sosialisasi alur evaluasi kegiatan
pengabdian kepada masyarakat
3. Menyususn prosedur baku evaluasi dan
monitoring
kegiatan Sarana Prasarana
pengabdian kepada masyarakat
4. Membuat laporan monitoring dan evaluasi
kegiatan Sarana Prasarana pengabdian kepada
masyarakat kepada Dekan
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BAB V
MANUAL PENGENDALIAN SARANA PRASARANA
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

5.1.

Tujuan Manual
Tujuan manual pengendalian standar isi pembelajaran disusun adalah untuk dijadikan
pedoman dalam kegiatan pengendalian Sarana Prasarana standar pengabdian kepada
masyarakat.

5.2.

Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual pengendalian ini berlaku ketika sebuah standar harus dikendalikan Sarana
Prasarananya agar kegiatan penyelenggaraan standar pengabdian kepada masyarakat
sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

5.3.

Pihak Yang Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam Sarana Prasarana standar isi pembelajaran adalah:
a. Rektor
b. Kepala LPPM
c. Warek II
d. Dekan
e. Ketua Program Studi

5.4.
Langkah Langkah atau Prosedur pengendalian pengabdian kepada masyarakat
Uraian untuk manual pengendalian standar isi pembelajaran adalah:
No
Subyek/ Pelaku
Penjelasan Tentang Kegiatan yang dilakukan
1
Rektor
1. Melakukan tindakan preventif jika hasil yang di peroleh
dalam proses Audit belum sesuai dengan indikator yang
telah ditentukan
2. Melakukan tindakan korektif bila hasil yang diperoleh
belum sesuai dengan indikator yang telah ditentukan.
2
Wakil Rektor II
1. Bersama-sama mengendalikan kegiatan pengabdian
Dekan
kepada masyarakat.
Kaprodi
2. Bersama-sama melakukan tindakan korektif atau
preventif untuk memperbaiki Sarana Prasarana standar
yang relevan dengan hasil audit
4
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Kabag LPPM

1. Bersama-sama dengan TIM Audit merekomendasikan halhal yang menjadi tindakkan preventif dan korektif yang
harus dilakukan auditee
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BAB VI

MANUAL PENINGKATAN SARANA PRASARANA
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

6.1

Tujuan Manual
Manual peningkatan standar pengabdian kepada masyarakat ini disusun agar dapat
digunakan sebagai pedoman untuk meningkatkan standar pengabdian kepada
masyarakat berdasarkan hasil evaluasi pada saat audit internal.

6.2.

Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku untuk peningkatan salah satu indikator kinerja setelah suatu siklus
penjaminan mutu berakhir. Dalam kegiatan audit akademik dilakukan Site Visit ke
unit/Program Studi. Dari hasil rekomendasikan yang diberikan oleh tim audit bersamasama dengan LPPM maka selanjutnya program studi menetapkan rencana tindak lanjut
untuk semester tahun berikutnya.

6.3.

Subjek yang Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam peningkatan standar isi pembelajaran adalah:
a. Rektor
b. Wakil Rektor II
c. Ketua LPPM
d. Tim Adhoc
e. Ketua Program Studi

6.4.

Rincian Kegiatan Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran
Uraian untuk manual peningkatan standar pengelolaan penelitian adalah:
No
Subyek/
Penjelasan Tentang Kegiatan yang dilakukan
Pelaku
1
Rektor
1. Membentuk dan mengesahkan tim Adhoc penyusun
peningkatan standar Sarana Prasarana pengabdian kepada
masyarakat melalui SK Rektor
2. Mengesahkan dan memberlakukan standar yang baru yang
merupakan peningkatan dari standar yang sudah ada
melalui SK Rektor
2
Wakil Rektor II
1. Bersama dengan Ka LPPM dan Tim Adhoc menyusun
standar yang sudah didukung dengan ditingkatkannya
dan norma-nora yang harus diperhatikan pada saat
menetapkan standar
2. Mensosialisasikan standart yang telah ditetapkan.
3
LPPM
1. Membantu Rektor menentukan tim Adhoc peningkatan
standar pengabdian kepada masyarakat.
2. Bersama-sama dengan Warek III dan Dekan melakukan
sosialisasi standar yang telah ditingkatkan
3. Bersama tim Adhoc melakukan finalisasi standar yang
telah mengalami peningkatan
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4

4
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Tim Adhoc

1. Mengumpulkan dan mendalami peraturan serta
perundang-undangan yang mengatur tentang aspek
pembelajaran di perguruan tinggi.
2. Melakukan telaah atas peraturan dan kebijakkan yayasan
serta institusi terkait dengan proses pengabdian kepada
masyarakat
3. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT
analisis
4. Melaksanakan studi pelacakkan atau survey tentang aspek
yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku
kepentingan internal dan atau eksternal
5. Merumuskan draf awal standar pengabdian kepada
masyarakat
6. Bersama Warek II, Dekan dan LPPM melakukan sosialisasi
draf standar ke stakeholder internal dan eksternal untuk
memperoleh masukkan
7. Memfinalisasi standar dengan memperhatikan masukkan
stakeholder
Ketua Program Bersama-sama dengan dosen melakukan perbaikkan atau
Studi
peningkatan standar terhadap indikator yang sudah dicapai
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BAB VII

MANUAL PENETAPAN
PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

7.1 Tujuan Manual
Manual Pengelolaan ini dibentuk bertujuan untuk untuk memberikan pedoman bagaimana
standar dilaksanakan atau bagaimana pemenuhan Standar Pengelolaan kegiatan
pengabdian kepada masyarakat.
7.2 Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam standar Pengelolaan
pengabdian kepada masyarakat untuk semua program studi.
7.3 Pihak Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
adalah:
1. Rektor
2. Ketua LPPM
3. Tim Ad Hoc
4. Wakil Rektor II
5. Senat
7.4 Rincian Kegiatan Manual Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
Uraian untuk manual Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah:
No Subyek/ Pelaku
Penjelasan Tentang Kegiatan yang dilakukan
Dokumen
1
Rektor
1. Menetapkan tim penyusun
kegiatan SK Rektor
Pengabdian Kepada masyarakat
2. Mengajukan draft standar ke senat untuk
dimintai persetujuannya.
3. Mengesahkan manual standart yang telah
disusun emalalui Surat Keputusan Rektor
2
Ketua LPPM
1. Membantu rektor dalam membentuk tim
Adhoc manual standar penetapan kegiatan
pengabdian kepada masyarakat.
2. Melakukan
koordinasi
dan
monitoring
perkembangan perumusan standar
3. Melakukan finalisasi perumusan standar
Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
4. Mempersiapkan Surat Keputusan (SK) manual
Penetapan pengabdian kepada masyarakat
yang akan ditandatangani oleh rektor
3
Tim Adhoc
1. Menggumpulkan dan mendalami peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang
Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
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4

Wakil Rektor II

5

Senat

2. Melakukan telaah
peraturan perundangundangan dan kebijakkan yayasan serta
institusi
terkait
kegiatan
Pengelolaan
pengabdian kepada masyarakat
3. Melakukan evaluasi diri dengan menetapkan
SWOT Analisis
4. Melaksanakan studi pelacakan atau survey
tentang aspek yang akan dibuat standar
5. Menyusun draft awal Pengelolaan pengabdian
kepada masyarakat
6. Melakukan sosialisasi draf
7. Menetapkan draf dengan memperhatikan
masukkan /pendapat saat sosialisasi
1. Melakukan langkah 1-7 seperti yang dilakukan
tim Adhoc
2. Membuat laporan membuat draft ke rektor
sebelum rektor memberikan ke Senat
1. Melakukan Pemeriksaan terhadap standar yang
telah dibuat tim adhoc
2. Memberikan
pertimbangan
kelayakkan
standar
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BAB VIII
MANUAL PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

8.1 Tujuan Manual Pengelolaan
Manual Pengelolaan/Pembiayaan ini dibentuk bertujuan untuk untuk memberikan
pedoman bagaimana standar dilaksanakan atau bagaimana pemenuhan Standar
Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
8.2 Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan Pengelolaan
pengabdian kepada masyarakat untuk semua program studi.
8.3 Pihak Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
adalah:
a. Rektor
b. Warek III
c. Dekan
d. Ketua bagian LPPM
e. Ketua Program Studi
f. Dosen
8.4 Rincian Kegiatan Manual Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
Uraian untuk manual Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah:
No
Subyek/
Penjelasan
Tentang
Kegiatan
yang Dokumen
Pelaku
dilakukan
1
Rektor
Mengesahkan peraturan tentang standar SK Rektor
Pengelolaan dengan menerbitkan surat
Keputusan
Rektor
yang
menyatakan
memberitahuan
kegiatan Pengelolaan
pengabdian kepada masyarakat bagi tiap prodi
2
Wakil Rektor III 1. Bersama-sama dengan Dekan merumuskan Pedoman
pedoman
Standar
Pengelolaan Pengelolaan
pengabdian kepada masyarakat
Pengabdian
2. Bersama-sama
dengan
Dekan
melaksanakan sosialisasi
pedoman Laporan Sosialisasi
Standar Pengelolaan pengabdian kepada
masyarakat
3. Bersama-sama
dengan
Dekan Laporan
melaksanakan pengawasan
Standar Pengawasan
Pengelolaan
pengabdian
kepada
masyarakat
4. Mempertanggungjawabkan
Pengelolaan Laporan
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3

Dekan

1.

2.

3.
4.
5.
4

Kabag LPPM

1.
2.
3.
4.

5

Kaprodi

1.
2.
3.

6

Dosen

1.

2.
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kegiatan pengabdian kepada masyarakat Pertanggungjawaban
kepada rektor
Bersama dengan wakil rektor III
merumuskan
pedoman
Standar
Pengelolaan
pengabdian
kepada
masyarakat
Bersama-sama dengan wakil rektor III
melaksanakan sosialisasi
pedoman
kegiatan Pengelolaan pengabdian kepada
masyarakat
Mengkoordinasikan
dan
memantau
kegiatan Pengelolaan atau pembiayaan
pengabdian kepada masyarakat
Membentuk TIM Pengelolaan pengabdian
kepada masysrakat di setiap prodi
Melaporkan
Pengelolaan
pengabdian
kepada masyarakat kepada Warek III
Menyusun alur pelaporan atau penggunaan
Pengelolaan
pengabdian
kepada
masyarakat
Melakukan sosialisasi alur penggunaan
Pengelolaan
pengabdian
kepada
masyarakat
Melakukan
pengawasan
kegiatan
Pengelolaan
pengabdian
kepada
masyarakat
Membuat laporan kegiatan Pengelolaan
pengabdian kepada masyarakat kepada
Dekan
Membagi Tim atau kelompok Pengelolaan
pengabdian kepada masyarakat
Membantu
memantau
Pengelolaan
pengabdian kepada masyarakat
Melaporkan
kegiatan
Pengelolaan
pengabdian kepada masyarakat
Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada
masyarakat bersama Tim (berpartisipasi
aktif
dalam
kegiatan
Pengelolaan
pengabdian)
Melaporkan
Pengelolaan
kegiatan
pengabdian kepda masyarakat kepada
Prodi dan kabag LPPM
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BAB IX
MANUAL EVALUASI
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

9.1 Tujuan Manual
Manual evaluasi ini dibentuk bertujuan untuk untuk memberikan pedoman bagaimana
standar dievaluasi oleh pihak-pihak terkait dengan kegiatan Pengelolaan pengabdian
kepada masyarakat.
9.2 Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual evaluasi ini berlaku ketika sebuah standar harus dievaluasi untuk ketercapaian
standar. Salah satu hal yang dilakukan untuk mengevaluasi Pengelolaan isi standar ini
adalah dengan kegiatan audit internal.
Kegiatan audit internal yang dirancang untuk mempersiapkan unit Pengelolaan teknis
sebagai unit yang melaksanakan standar agar secara simultan melakukan evaluasi terhadap
apa yang telah dilakukan dan sekaligus mempersiapkan hal-hal yang dianggap perlu untuk
meningkatkan pencapaian standar secara bertahap dan berkelanjutan.
Tujuan diselenggarakannya Audit Internal oleh ketua LPPM adalah untuk :
a. Mengetahui kesiapan dan kemampuan setiap program studi dalam upaya melaukan
peningkatan mutu Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, memenuhi
persyaratan standar minimum dan melakukan implementasi.
b. Memeriksa dan mengetahui kepatuhan auditee dalam melaksanakan isi standar
Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
c. Memeriksa dan mengetahui konsistensi auditee dalam melaksanakan isi standar
Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
d. Mendapatkan gambaran sejauh mana kemampuan masing-masing program studi
dalam memenuhi standar dan indikator mutu yang telah ditentukan dalam
Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, serta sebagai dasar penentuan periotas
perbaikkan berdasarkan hasil temuan audit.
9.3 Pihak Terkait
Subyek atau pihak yang terlibat dalam Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah:
Rektor
a. Ketua LPPM
b. Warek III
c. Dekan
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9.4 Rincian Kegiatan Manual Evaluasi Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
Uraian untuk manual Evaluasi standar Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah:
No
Subyek/ Pelaku
Penjelasan Tentang Kegiatan yang dilakukan
Dokumen
1
Rektor
1. Meminta
Ketua LPPM untuk melakukan Hasil Audit
Evaluasi (audit internal)
2. Meminta hasil evaluasi dan mempelajari hasil
audit interna dari ketua LPPM
2
Wakil Rektor III
1. Bersama-sama dengan Dekan merumuskan
pedoman monitoring dan evaluasi Pengelolaan
pengabdian kepada masyarakat
2. Memantau dan memberikan arahan kinerja
program studi terkait Pengelolaan kegiatan
Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
3. Bersama-sama dengan Dekan mempersiapkan
UPT mengikuti Audit Internal dari Penjaminan
Mutu
3
Dekan
1. Bersama dengan wakil rektor III melakukan
monitoring dan evaluasi kegiatan Pengelolaan
pengabdian kepada masyarakat
2. Bersama-sama dengan wakil rektor III
memantau dan memberikan arahan kegiatan
Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
3. Melaporkan evaluasi Pengelolaan pengabdian
kepada masysrakat kepada Warek III
4
Kabag LPPM
1. Menyusun alur evaluasi kegiatan pengabdian
kepada masyarakat
2. Melakukan sosialisasi alur evaluasi kegiatan
pengabdian kepada masyarakat
3. Menyususn prosedur baku evaluasi dan
monitoring kegiatan Pengelolaan pengabdian
kepada masyarakat
4. Membuat laporan monitoring dan evaluasi
kegiatan Pengelolaan pengabdian kepada
masyarakat kepada Dekan
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BAB X

MANUAL PENGENDALIAN PENGELOLAAN
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

10.1.

Tujuan Manual
Tujuan manual pengendalian standar isi pembelajaran disusun adalah untuk dijadikan
pedoman dalam kegiatan pengendalian Pengelolaan standar pengabdian kepada
masyarakat.

10.2.

Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual pengendalian ini berlaku ketika sebuah standar harus dikendalikan
Pengelolaannya agar kegiatan penyelenggaraan standar pengabdian kepada masyarakat
sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

10.3.

Pihak Yang Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam Pengelolaan standar isi pembelajaran adalah:
a. Rektor
b. Kepala LPPM
c. Warek III
d. Dekan
e. Ketua Program Studi

10.4.

Langkah Langkah atau Prosedur pengendalian pengabdian kepada masyarakat
Uraian untuk manual pengendalian standar isi pembelajaran adalah:
No Subyek/ Pelaku Penjelasan Tentang Kegiatan yang dilakukan
1
Rektor
1. Melakukan tindakan preventif jika hasil yang di peroleh
dalam proses Audit belum sesuai dengan indikator yang
telah ditentukan
2. Melakukan tindakan korektif bila hasil yang diperoleh
belum sesuai dengan indikator yang telah ditentukan.
2
Wakil Rektor III
1. Bersama-sama mengendalikan kegiatan pengabdian
Dekan
kepada masyarakat.
Kaprodi
2. Bersama-sama melakukan tindakan korektif atau
preventif untuk memperbaiki Pengelolaan standar yang
relevan dengan hasil audit
4
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Kabag LPPM

5. Bersama-sama dengan TIM Audit merekomendasikan
hal-hal yang menjadi tindakkan preventif dan korektif
yang harus dilakukan auditee
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BAB XI
MANUAL PENINGKATAN PENGELOLAAN
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

11.1.

Tujuan Manual
Manual peningkatan standar pengabdian kepada masyarakat ini disusun agar dapat
digunakan sebagai pedoman untuk meningkatkan standar pengabdian kepada
masyarakat berdasarkan hasil evaluasi pada saat audit internal.

11.2.

Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku untuk peningkatan salah satu indikator kinerja setelah suatu siklus
penjaminan mutu berakhir. Dalam kegiatan audit akademik dilakukan Site Visit ke
unit/Program Studi. Dari hasil rekomendasikan yang diberikan oleh tim audit bersamasama dengan LPPM maka selanjutnya program studi menetapkan rencana tindak lanjut
untuk semester tahun berikutnya.

11.3.

Subjek yang Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam peningkatan standar isi pembelajaran adalah:
a. Rektor
b. Wakil Rektor III
c. Ketua LPPM
d. Tim Adhoc
e. Ketua Program Studi

11.4.

Rincian Kegiatan Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran
Uraian untuk manual peningkatan standar pengelolaan penelitian adalah:
No Subyek/ Pelaku
Penjelasan Tentang Kegiatan yang dilakukan
1
Rektor
1. Membentuk dan mengesahkan tim Adhoc penyusun
peningkatan standar Pengelolaan pengabdian kepada
masyarakat melalui SK Rektor
2. Mengesahkan dan memberlakukan standar yang baru
yang merupakan peningkatan dari standar yang sudah
ada melalui SK Rektor
2
Wakil Rektor III
1. Bersama dengan Ka LPPM dan Tim Adhoc menyusun
standar yang sudah didukung dengan ditingkatkannya
dan norma-nora yang harus diperhatikan pada saat
menetapkan standar
2. Mensosialisasikan standart yang telah ditetapkan.
3
LPPM
1. Membantu Rektor menentukan tim Adhoc peningkatan
standar pengabdian kepada masyarakat.
2. Bersama-sama dengan Warek III dan Dekan melakukan
sosialisasi standar yang telah ditingkatkan
3. Bersama tim Adhoc melakukan finalisasi standar yang
telah mengalami peningkatan
4
Tim Adhoc
1. Mengumpulkan dan mendalami peraturan serta
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
4
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Ketua
Studi

Program 1.

perundang-undangan yang mengatur tentang aspek
pembelajaran di perguruan tinggi.
Melakukan telaah atas peraturan dan kebijakkan yayasan
serta institusi terkait dengan proses pengabdian kepada
masyarakat
Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT
analisis
Melaksanakan studi pelacakkan atau survey tentang
aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap
pemangku kepentingan internal dan atau eksternal
Merumuskan draf awal standar pengabdian kepada
masyarakat
Bersama Warek III, Dekan dan LPPM melakukan
sosialisasi draf standar ke stakeholder internal dan
eksternal untuk memperoleh masukkan
Memfinalisasi standar dengan memperhatikan masukkan
stakeholder
Bersama-sama dengan dosen melakukan perbaikkan atau
peningkatan standar terhadap indikator yang sudah
dicapai
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BAB I
VISI, MISI DAN TUJUAN

1.1.

Visi
Menjadi Universitas yang berbudaya sehat dan bereputasi Internasional Pada tahun
2040

1.2.

Misi
a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam berbagai bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi yang berwawasan kesehatan dan berbudaya sehat.
b. Mengembangkan budaya akademik yang sehat dan menyebarluaskan ilmu
pengetahuan dan teknologi melalui penyelenggaraan penelitian, publikasi ilmiah
dan pengabdian kepada masyarakat.
c. Membentuk sistem manajemen universitas yang memiliki akuntabilitas dan
aksesibilitas serta berbudaya organisasi yang sehat
d. Membentuk. jaringan kerjasama yang sehat dengan para pemangku kebijakan
(stakeholder) di dalam dan luar negeri.

1.3.

Tujuan
a. Mendapatkan pengakuan sebagai perguruan tinggi bereputasi internasional dengan
menyusun dan mengembangkan standar nasional pendidikan tinggi kearah standar
internasional.
b. Menghasilkan sumber daya manusia yang beretika dan berbudaya sehat dalam
pembangunan masyarakat.
c. Memiliki daya saing semua produk pendidikan dengan mengembangkan sistem
penjaminan mutu pendidikan tinggi, yang terstruktur dan berkesinambungan
d. Memiliki kehidupan akademik yang sehat dengan dilandasi nilai-nilai budaya
bangsa dan jati diri UNW.
e. Memiliki dan mengembangkan budaya penelitian dikalangan dosen dan mahasiswa
sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing.
f. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil-hasil
penelitian untuk menyelesaikan masalah-masalah aktual dimasyarakat berdasarkan
tanggung jawab sosial kepada masyarkat.
g. Membentuk kerjasama dengan lembaga-lembaga atau instansi-instansi lain baik
didalam dan diluar negeri yang terkait untuk memperluas cakrawala lembaga.
h. Memiliki sistem tata kelola organiasi yang menerapkan nilai-nilai budaya sehat.
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BAB II
MANUAL PENETAPAN
PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

2.1 Tujuan Manual
Manual Pengelolaan ini dibentuk bertujuan untuk untuk memberikan pedoman bagaimana
standar dilaksanakan atau bagaimana pemenuhan Standar Pengelolaan kegiatan
pengabdian kepada masyarakat.
2.2 Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam standar Pengelolaan
pengabdian kepada masyarakat untuk semua program studi.
2.3 Pihak Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
adalah:
1. Rektor
2. Ketua LPPM
3. Tim Ad Hoc
4. Wakil Rektor II
5. Senat
2.4. Rincian Kegiatan Manual Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
Uraian untuk manual Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah:
No
Subyek/ Pelaku
Penjelasan Tentang Kegiatan yang dilakukan
Dokumen
1
Rektor
1. Menetapkan tim penyusun
kegiatan SK Rektor
Pengabdian Kepada masyarakat
2. Mengajukan draft standar ke senat untuk
dimintai persetujuannya.
3. Mengesahkan manual standart yang telah
disusun emalalui Surat Keputusan Rektor
2
Ketua LPPM
1. Membantu rektor dalam membentuk tim
Adhoc manual standar penetapan kegiatan
pengabdian kepada masyarakat.
2. Melakukan koordinasi dan monitoring
perkembangan perumusan standar
3. Melakukan finalisasi perumusan standar
Pengelolaan
pengabdian
kepada
masyarakat
4. Mempersiapkan Surat Keputusan (SK)
manual Penetapan pengabdian kepada
masyarakat yang akan ditandatangani oleh
rektor
3
Tim Adhoc
1. Menggumpulkan dan mendalami peraturan
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2.

3.
4.
5.
6.
7.
4

Wakil Rektor II

1.
2.

5

Senat

1.
2.
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perundang-undangan
yang
mengatur
tentang Pengelolaan pengabdian kepada
masyarakat.
Melakukan telaah peraturan perundangundangan dan kebijakkan yayasan serta
institusi terkait kegiatan Pengelolaan
pengabdian kepada masyarakat
Melakukan
evaluasi
diri
dengan
menetapkan SWOT Analisis
Melaksanakan studi pelacakan atau survey
tentang aspek yang akan dibuat standar
Menyusun
draft
awal
Pengelolaan
pengabdian kepada masyarakat
Melakukan sosialisasi draf
Menetapkan draf dengan memperhatikan
masukkan /pendapat saat sosialisasi
Melakukan langkah 1-7 seperti yang
dilakukan tim Adhoc
Membuat laporan membuat draft ke rektor
sebelum rektor memberikan ke Senat
Melakukan Pemeriksaan terhadap standar
yang telah dibuat tim adhoc
Memberikan pertimbangan kelayakkan
standar
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BAB III
MANUAL PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

3.1 Tujuan Manual Pengelolaan
Manual Pengelolaan/Pembiayaan ini dibentuk bertujuan untuk untuk memberikan
pedoman bagaimana standar dilaksanakan atau bagaimana pemenuhan Standar
Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
3.2. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan Pengelolaan
pengabdian kepada masyarakat untuk semua program studi.
3.3. Pihak Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
adalah:
a. Rektor
b. Warek III
c. Dekan
d. Ketua bagian LPPM
e. Ketua Program Studi
f. Dosen
3.4. Rincian Kegiatan Manual Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
Uraian untuk manual Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah:
No
Subyek/
Penjelasan Tentang Kegiatan yang
Dokumen
Pelaku
dilakukan
1
Rektor
Mengesahkan peraturan tentang standar SK Rektor
Pengelolaan dengan menerbitkan surat
Keputusan
Rektor
yang
menyatakan
memberitahuan
kegiatan
Pengelolaan
pengabdian kepada masyarakat bagi tiap prodi
2
Wakil
1. Bersama-sama
dengan
Dekan Pedoman
Rektor III
merumuskan
pedoman Standar Pengelolaan
Pengelolaan
pengabdian kepada Pengabdian
masyarakat
2. Bersama-sama
dengan
Dekan Laporan Sosialisasi
melaksanakan sosialisasi
pedoman
Standar
Pengelolaan
pengabdian
kepada masyarakat
Laporan
3. Bersama-sama
dengan
Dekan Pengawasan
melaksanakan pengawasan
Standar
Pengelolaan
pengabdian kepada
masyarakat
Laporan
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3

Dekan

1.

2.

3.
4.
5.
4

Kabag
LPPM

1.
2.

5

Kaprodi

1.
2.
3.

6

Dosen

1.

2.
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4. Mempertanggungjawabkan Pengelolaan Pertanggungjawaban
kegiatan
pengabdian
kepada
masyarakat kepada rektor
Bersama dengan wakil rektor
III
merumuskan
pedoman
Standar
Pengelolaan
pengabdian
kepada
masyarakat
Bersama-sama dengan wakil rektor III
melaksanakan sosialisasi
pedoman
kegiatan Pengelolaan pengabdian kepada
masyarakat
Mengkoordinasikan
dan
memantau
kegiatan Pengelolaan atau pembiayaan
pengabdian kepada masyarakat
Membentuk TIM Pengelolaan pengabdian
kepada masysrakat di setiap prodi
Melaporkan
Pengelolaan
pengabdian
kepada masyarakat kepada Warek III
Menyusun alur pelaporan atau penggunaan
Pengelolaan
pengabdian
kepada
masyarakat
Melakukan sosialisasi alur penggunaan
Pengelolaan
pengabdian
kepada
masyarakat
3. Melakukan pengawasan
kegiatan
Pengelolaan
pengabdian
kepada
masyarakat
4. Membuat laporan kegiatan Pengelolaan
pengabdian kepada masyarakat kepada
Dekan
Membagi Tim atau kelompok Pengelolaan
pengabdian kepada masyarakat
Membantu
memantau
Pengelolaan
pengabdian kepada masyarakat
Melaporkan
kegiatan
Pengelolaan
pengabdian kepada masyarakat
Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada
masyarakat bersama Tim (berpartisipasi
aktif
dalam
kegiatan
Pengelolaan
pengabdian)
Melaporkan
Pengelolaan
kegiatan
pengabdian kepda masyarakat kepada
Prodi dan kabag LPPM
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BAB IV
MANUAL EVALUASI
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

4.1 Tujuan Manual
Manual evaluasi ini dibentuk bertujuan untuk untuk memberikan pedoman bagaimana
standar dievaluasi oleh pihak-pihak terkait dengan kegiatan Pengelolaan pengabdian
kepada masyarakat.
4.2. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual evaluasi ini berlaku ketika sebuah standar harus dievaluasi untuk ketercapaian
standar. Salah satu hal yang dilakukan untuk mengevaluasi Pengelolaan isi standar ini
adalah dengan kegiatan audit internal.
Kegiatan audit internal yang dirancang untuk mempersiapkan unit Pengelolaan teknis
sebagai unit yang melaksanakan standar agar secara simultan melakukan evaluasi terhadap
apa yang telah dilakukan dan sekaligus mempersiapkan hal-hal yang dianggap perlu untuk
meningkatkan pencapaian standar secara bertahap dan berkelanjutan.
Tujuan diselenggarakannya Audit Internal oleh ketua LPPM adalah untuk :
a. Mengetahui kesiapan dan kemampuan setiap program studi dalam upaya melaukan
peningkatan mutu Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, memenuhi
persyaratan standar minimum dan melakukan implementasi.
b. Memeriksa dan mengetahui kepatuhan auditee dalam melaksanakan isi standar
Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
c. Memeriksa dan mengetahui konsistensi auditee dalam melaksanakan isi standar
Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
d. Mendapatkan gambaran sejauh mana kemampuan masing-masing program studi
dalam memenuhi standar dan indikator mutu yang telah ditentukan dalam
Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, serta sebagai dasar penentuan periotas
perbaikkan berdasarkan hasil temuan audit.
4.3. Pihak Terkait
Subyek atau pihak yang terlibat dalam Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah:
a. Rektor
b. Ketua LPPM
c. Warek III
d. Dekan
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4.4. Rincian Kegiatan Manual Evaluasi Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
Uraian untuk manual Evaluasi standar Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah:
No
Subyek/ Pelaku
Penjelasan Tentang Kegiatan yang dilakukan
Dokumen
1
Rektor
1. Meminta
Ketua LPPM untuk melakukan Hasil Audit
Evaluasi (audit internal)
2. Meminta hasil evaluasi dan mempelajari hasil
audit interna dari ketua LPPM
2
Wakil Rektor III
1. Bersama-sama dengan Dekan merumuskan
pedoman monitoring dan evaluasi Pengelolaan
pengabdian kepada masyarakat
2. Memantau dan memberikan arahan kinerja
program studi terkait Pengelolaan kegiatan
Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
3. Bersama-sama dengan Dekan mempersiapkan
UPT mengikuti Audit Internal dari Penjaminan
Mutu
3
Dekan
1. Bersama dengan wakil rektor III melakukan
monitoring dan evaluasi kegiatan Pengelolaan
pengabdian kepada masyarakat
2. Bersama-sama dengan wakil rektor III
memantau dan memberikan arahan kegiatan
Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
3. Melaporkan evaluasi Pengelolaan pengabdian
kepada masysrakat kepada Warek III
4
Kabag LPPM
1. Menyusun alur evaluasi kegiatan pengabdian
kepada masyarakat
2. Melakukan sosialisasi alur evaluasi kegiatan
pengabdian kepada masyarakat
3. Menyususn prosedur baku evaluasi dan
monitoring kegiatan Pengelolaan pengabdian
kepada masyarakat
4. Membuat laporan monitoring dan evaluasi
kegiatan Pengelolaan pengabdian kepada
masyarakat kepada Dekan
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BAB V
MANUAL PENGENDALIAN PENGELOLAAN
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

5.1.

Tujuan Manual
Tujuan manual pengendalian standar isi pembelajaran disusun adalah untuk dijadikan
pedoman dalam kegiatan pengendalian Pengelolaan standar pengabdian kepada
masyarakat.

5.2.

Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual pengendalian ini berlaku ketika sebuah standar harus dikendalikan
Pengelolaannya agar kegiatan penyelenggaraan standar pengabdian kepada masyarakat
sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

5.3.

Pihak Yang Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam Pengelolaan standar isi pembelajaran adalah:
a. Rektor
b. Kepala LPPM
c. Warek III
d. Dekan
e. Ketua Program Studi

5.4.

Langkah Langkah atau Prosedur pengendalian pengabdian kepada masyarakat
Uraian untuk manual pengendalian standar isi pembelajaran adalah:
No
Subyek/ Pelaku
Penjelasan Tentang Kegiatan yang dilakukan
1
Rektor
1. Melakukan tindakan preventif jika hasil yang di peroleh
dalam proses Audit belum sesuai dengan indikator yang
telah ditentukan
2. Melakukan tindakan korektif bila hasil yang diperoleh
belum sesuai dengan indikator yang telah ditentukan.
2
Wakil Rektor III
1. Bersama-sama mengendalikan kegiatan pengabdian
Dekan
kepada masyarakat.
Kaprodi
2. Bersama-sama melakukan tindakan korektif atau
preventif untuk memperbaiki Pengelolaan standar yang
relevan dengan hasil audit
4
Kabag LPPM
1. Bersama-sama dengan TIM Audit merekomendasikan
hal-hal yang menjadi tindakkan preventif dan korektif
yang harus dilakukan auditee
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BAB VI
MANUAL PENINGKATAN PENGELOLAAN
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

6.1

Tujuan Manual
Manual peningkatan standar pengabdian kepada masyarakat ini disusun agar dapat
digunakan sebagai pedoman untuk meningkatkan standar pengabdian kepada
masyarakat berdasarkan hasil evaluasi pada saat audit internal.

6.2.

Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku untuk peningkatan salah satu indikator kinerja setelah suatu siklus
penjaminan mutu berakhir. Dalam kegiatan audit akademik dilakukan Site Visit ke
unit/Program Studi. Dari hasil rekomendasikan yang diberikan oleh tim audit bersamasama dengan LPPM maka selanjutnya program studi menetapkan rencana tindak lanjut
untuk semester tahun berikutnya.

6.3.

Subjek yang Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam peningkatan standar isi pembelajaran adalah:
a. Rektor
b. Wakil Rektor III
c. Ketua LPPM
d. Tim Adhoc
e. Ketua Program Studi

6.4.

Rincian Kegiatan Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran
Uraian untuk manual peningkatan standar pengelolaan penelitian adalah:
No
Subyek/ Pelaku
Penjelasan Tentang Kegiatan yang dilakukan
1
Rektor
1. Membentuk dan mengesahkan tim Adhoc penyusun
peningkatan standar Pengelolaan pengabdian kepada
masyarakat melalui SK Rektor
2. Mengesahkan dan memberlakukan standar yang baru
yang merupakan peningkatan dari standar yang sudah
ada melalui SK Rektor
2
Wakil Rektor III
1. Bersama dengan Ka LPPM dan Tim Adhoc menyusun
standar yang sudah didukung dengan ditingkatkannya
dan norma-nora yang harus diperhatikan pada saat
menetapkan standar
2. Mensosialisasikan standart yang telah ditetapkan.
3
LPPM
1. Membantu
Rektor menentukan tim Adhoc
peningkatan standar pengabdian kepada masyarakat.
2. Bersama-sama dengan Warek III dan Dekan
melakukan sosialisasi standar yang telah ditingkatkan
3. Bersama tim Adhoc melakukan finalisasi standar yang
telah mengalami peningkatan
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4

Tim Adhoc

4

Ketua
Studi

1. Mengumpulkan dan mendalami peraturan serta
perundang-undangan yang mengatur tentang aspek
pembelajaran di perguruan tinggi.
2. Melakukan telaah atas peraturan dan kebijakkan
yayasan serta institusi terkait dengan proses
pengabdian kepada masyarakat
3. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT
analisis
4. Melaksanakan studi pelacakkan atau survey tentang
aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap
pemangku kepentingan internal dan atau eksternal
5. Merumuskan draf awal standar pengabdian kepada
masyarakat
6. Bersama Warek III, Dekan dan LPPM melakukan
sosialisasi draf standar ke stakeholder internal dan
eksternal untuk memperoleh masukkan
7. Memfinalisasi standar dengan memperhatikan
masukkan stakeholder
Program Bersama-sama dengan dosen melakukan perbaikkan atau
peningkatan standar terhadap indikator yang sudah
dicapai
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BAB I
VISI, MISI DAN TUJUAN

318

1.1.

Visi
Menjadi Universitas yang berbudaya sehat dan bereputasi Internasional Pada
tahun 2040

1.2.

Misi
a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam berbagai bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi yang berwawasan kesehatan dan berbudaya
sehat.
b. Mengembangkan budaya akademik yang sehat dan menyebarluaskan ilmu
pengetahuan dan teknologi melalui penyelenggaraan penelitian, publikasi
ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.
c. Membentuk sistem manajemen universitas yang memiliki akuntabilitas dan
aksesibilitas serta berbudaya organisasi yang sehat
d. Membentuk. jaringan kerjasama yang sehat dengan para pemangku
kebijakan (stakeholder) di dalam dan luar negeri.

1.3.

Tujuan
a. Mendapatkan pengakuan sebagai perguruan tinggi bereputasi internasional
dengan menyusun dan mengembangkan standar nasional pendidikan tinggi
kearah standar internasional.
b. Menghasilkan sumber daya manusia yang beretika dan berbudaya sehat
dalam pembangunan masyarakat.
c. Memiliki daya saing semua produk pendidikan dengan mengembangkan
sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, yang terstruktur dan
berkesinambungan
d. Memiliki kehidupan akademik yang sehat dengan dilandasi nilai-nilai budaya
bangsa dan jati diri UNW.
e. Memiliki dan mengembangkan budaya penelitian dikalangan dosen dan
mahasiswa sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing.
f. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasilhasil penelitian untuk menyelesaikan masalah-masalah aktual dimasyarakat
berdasarkan tanggung jawab sosial kepada masyarkat.
g. Membentuk kerjasama dengan lembaga-lembaga atau instansi-instansi lain
baik didalam dan diluar negeri yang terkait untuk memperluas cakrawala
lembaga.
h. Memiliki sistem tata kelola organiasi yang menerapkan nilai-nilai budaya
sehat.
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BAB II
MANUAL PENETAPAN
PENDANAAN/PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

2.1 Tujuan Manual
Manual Pendanaan ini dibentuk bertujuan untuk untuk memberikan pedoman bagaimana
standar dilaksanakan atau bagaimana pemenuhan Standar Pendanaan pengabdian kepada
masyarakat.
2.2 Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam standar Pendanaan
pengabdian kepada masyarakat untuk semua program studi.
2.3 Pihak Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam standar Pendanaan pengabdian kepada masyarakat
adalah:
1. Rektor
2. Ketua LPPM
3. Tim Ad Hoc
4. Wakil Rektor II
5. Senat
2.4. Rincian Kegiatan Manual Pendanaan pengabdian kepada masyarakat.
Uraian untuk manual Pendanaan pengabdian kepada masyarakat adalah:
No
Subyek/ Pelaku
Penjelasan Tentang Kegiatan yang dilakukan
Dokumen
1
Rektor
1. Menetapkan tim penyusun
kegiatan SK Rektor
Pengabdian Kepada masyarakat
2. Mengajukan draft standar ke senat untuk
dimintai persetujuannya.
3. Mengesahkan manual standart yang telah
disusun emalalui Surat Keputusan Rektor
2
Ketua LPPM
1. Membantu rektor dalam membentuk tim Adhoc
manual standar penetapan kegiatan pengabdian
kepada masyarakat.
2. Melakukan
koordinasi
dan
monitoring
perkembangan perumusan standar
3. Melakukan finalisasi perumusan standar
Pendanaan pengabdian kepada masyarakat
4. Mempersiapkan Surat Keputusan (SK) manual
Penetapan pengabdian kepada masyarakat
yang akan ditandatangani oleh rektor
3
Tim Adhoc
1. Menggumpulkan dan mendalami peraturan
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2.

3.
4.
5.
6.
7.
4

Wakil Rektor II

1.
2.

5

Senat

1.
2.

320

perundang-undangan yang mengatur tentang
Pendanaan pengabdian kepada masyarakat.
Melakukan telaah
peraturan perundangundangan dan kebijakkan yayasan serta
institusi
terkait
kegiatan
Pendanaan
pengabdian kepada masyarakat
Melakukan evaluasi diri dengan menetapkan
SWOT Analisis
Melaksanakan studi pelacakan atau survey
tentang aspek yang akan dibuat standar
Menyusun draft awal Pendanaan pengabdian
kepada masyarakat
Melakukan sosialisasi draf
Menetapkan draf dengan memperhatikan
masukkan /pendapat saat sosialisasi
Melakukan langkah 1-7 seperti yang dilakukan
tim Adhoc
Membuat laporan membuat draft ke rektor
sebelum rektor memberikan ke Senat
Melakukan Pemeriksaan terhadap standar yang
telah dibuat tim adhoc
Memberikan pertimbangan kelayakkan standar
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BAB III
MANUAL PENDANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
MASYARAKAT
3.1 Tujuan Manual Pendanaan
Manual Pendanaan/Pembiayaan ini dibentuk bertujuan untuk untuk memberikan pedoman
bagaimana standar dilaksanakan atau bagaimana pemenuhan Standar Pendanaan
pengabdian kepada masyarakat.
3.2. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan Pendanaan
pengabdian kepada masyarakat untuk semua program studi.
3.3. Pihak Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam Standar Pendanaan pengabdian kepada masyarakat
adalah:
a. Rektor
b. Warek II
c. Dekan
d. Ketua bagian LPPM
e. Ketua Program Studi
f. Dosen
3.4. Rincian Kegiatan Manual Pendanaan pengabdian kepada masyarakat.
Uraian untuk manual Pendanaan pengabdian kepada masyarakat adalah:
No
Subyek/
Penjelasan Tentang Kegiatan yang
Dokumen
Pelaku
dilakukan
1
Rektor
Mengesahkan peraturan tentang standar SK Rektor
Pendanaan dengan menerbitkan surat
Keputusan
Rektor
yang
menyatakan
memberitahuan
kegiatan Pendanaan
pengabdian kepada masyarakat bagi tiap
prodi
2
Wakil
1. Bersama-sama
dengan
Dekan Pedoman Pendanaan
Rektor II
merumuskan
pedoman Standar Pengabdian
Pendanaan
pengabdian kepada
masyarakat
Laporan Sosialisasi
2. Bersama-sama
dengan
Dekan
melaksanakan sosialisasi pedoman
Standar
Pendanaan
pengabdian Laporan
kepada masyarakat
Pengawasan
3. Bersama-sama
dengan
Dekan
melaksanakan pengawasan
Standar
Pendanaan
pengabdian
kepada Laporan
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3

Dekan

4

Kabag LPPM

5

Kaprodi

6

Dosen

masyarakat
Pertanggungjawaban
4. Mempertanggungjawabkan Pendanaan
kegiatan pengabdian kepada masyarakat
kepada rektor
1. Bersama dengan wakil rektor III
merumuskan
pedoman Standar
Pendanaan
pengabdian kepada
masyarakat
2. Bersama-sama dengan wakil rektor
III
melaksanakan
sosialisasi
pedoman
kegiatan
Pendanaan
pengabdian kepada masyarakat
3. Mengkoordinasikan dan memantau
kegiatan
pendanaan
atau
pembiayaan pengabdian kepada
masyarakat
4. Membentuk
TIM
Pendanaan
pengabdian kepada masysrakat di
setiap prodi
5. Melaporkan Pendanaan pengabdian
kepada masyarakat kepada Warek III
1. Menyusun
alur
pelaporan
atau
penggunaan
Pendanaan pengabdian
kepada masyarakat
2. Melakukan sosialisasi alur penggunaan
Pendanaan
pengabdian
kepada
masyarakat
3. Melakukan pengawasan
kegiatan
Pendanaan
pengabdian
kepada
masyarakat
4. Membuat laporan kegiatan Pendanaan
pengabdian kepada masyarakat kepada
Dekan
1. Membagi Tim atau kelompok Pendanaan
pengabdian kepada masyarakat
2. Membantu
memantau
Pendanaan
pengabdian kepada masyarakat
3. Melaporkan
kegiatan
Pendanaan
pengabdian kepada masyarakat
1. Melaksanakan
kegiatan
pengabdian
kepada masyarakat bersama Tim
(berpartisipasi aktif dalam kegiatan
Pendanaan pengabdian)
2. Melaporkan
Pendanaan
kegiatan
pengabdian kepda masyarakat kepada
Prodi dan kabag LPPM
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BAB IV
MANUAL EVALUASI
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
MASYARAKAT
4.1 Tujuan Manual
Manual evaluasi ini dibentuk bertujuan untuk untuk memberikan pedoman bagaimana
standar dievaluasi oleh pihak-pihak terkait dengan kegiatan Pendanaan pengabdian kepada
masyarakat.
4.2. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual evaluasi ini berlaku ketika sebuah standar harus dievaluasi untuk ketercapaian
standar. Salah satu hal yang dilakukan untuk mengevaluasi Pendanaan isi standar ini adalah
dengan kegiatan audit internal.
Kegiatan audit internal yang dirancang untuk mempersiapkan unit Pendanaan teknis
sebagai unit yang melaksanakan standar agar secara simultan melakukan evaluasi terhadap
apa yang telah dilakukan dan sekaligus mempersiapkan hal-hal yang dianggap perlu untuk
meningkatkan pencapaian standar secara bertahap dan berkelanjutan.
Tujuan diselenggarakannya Audit Internal oleh ketua LPPM adalah untuk :
a. Mengetahui kesiapan dan kemampuan setiap program studi dalam upaya melaukan
peningkatan mutu Pendanaan pengabdian kepada masyarakat, memenuhi persyaratan
standar minimum dan melakukan implementasi.
b. Memeriksa dan mengetahui kepatuhan auditee dalam melaksanakan isi standar
Pendanaan pengabdian kepada masyarakat.
c. Memeriksa dan mengetahui konsistensi auditee dalam melaksanakan isi standar
Pendanaan pengabdian kepada masyarakat.
d. Mendapatkan gambaran sejauh mana kemampuan masing-masing program studi
dalam memenuhi standar dan indikator mutu yang telah ditentukan dalam Pendanaan
pengabdian kepada masyarakat, serta sebagai dasar penentuan periotas perbaikkan
berdasarkan hasil temuan audit.
4.3. Pihak Terkait
Subyek atau pihak yang terlibat dalam Pendanaan pengabdian kepada masyarakat adalah:
a. Rektor
b. Ketua LPPM
c. Warek II
d. Dekan
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3.4. Rincian Kegiatan Manual Evaluasi Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
Uraian untuk manual Evaluasi standar Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah:
No
Subyek/ Pelaku
Penjelasan Tentang Kegiatan yang dilakukan
Dokumen
1
Rektor
1. Meminta
Ketua LPPM untuk melakukan Hasil Audit
Evaluasi (audit internal)
2. Meminta hasil evaluasi dan mempelajari hasil
audit interna dari ketua LPPM
2
Wakil Rektor II
1. Bersama-sama dengan Dekan merumuskan
pedoman monitoring dan evaluasi Pendanaan
pengabdian kepada masyarakat
2. Memantau dan memberikan arahan kinerja
program studi terkait Pendanaan kegiatan
Pendanaan pengabdian kepada masyarakat
3. Bersama-sama dengan Dekan mempersiapkan
UPT mengikuti Audit Internal dari Penjaminan
Mutu
3
Dekan
1. Bersama dengan wakil rektor II melakukan
monitoring dan evaluasi kegiatan Pendanaan
pengabdian kepada masyarakat
2. Bersama-sama dengan wakil rektor II
memantau dan memberikan arahan kegiatan
Pendanaan pengabdian kepada masyarakat
3. Melaporkan evaluasi Pendanaan pengabdian
kepada masysrakat kepada Warek II
4
Kabag LPPM
1. Menyusun alur evaluasi kegiatan pengabdian
kepada masyarakat
2. Melakukan sosialisasi alur evaluasi kegiatan
pengabdian kepada masyarakat
3. Menyususn prosedur baku evaluasi dan
monitoring kegiatan Pendanaan pengabdian
kepada masyarakat
4. Membuat laporan monitoring dan evaluasi
kegiatan Pendanaan pengabdian kepada
masyarakat kepada Dekan
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BAB V

MANUAL PENGENDALIAN PENDANAAN
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
MASYARAKAT
5.1.

Tujuan Manual
Tujuan manual pengendalian standar isi pembelajaran disusun adalah untuk dijadikan
pedoman dalam kegiatan pengendalian Pendanaan standar pengabdian kepada
masyarakat.

5.2.

Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual pengendalian ini berlaku ketika sebuah standar harus dikendalikan
Pendanaannya agar kegiatan penyelenggaraan standar pengabdian kepada masyarakat
sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

5.3.

Pihak Yang Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam Pendanaan standar isi pembelajaran adalah:
a. Rektor
b. Kepala LPPM
c. Warek II
d. Dekan
e. Ketua Program Studi

6. Langkah Langkah atau Prosedur pengendalian pengabdian kepada masyarakat
Uraian untuk manual pengendalian standar isi pembelajaran adalah:
No
Subyek/ Pelaku
Penjelasan Tentang Kegiatan yang dilakukan
1
Rektor
1. Melakukan tindakan preventif jika hasil yang di peroleh
dalam proses Audit belum sesuai dengan indikator yang
telah ditentukan
2. Melakukan tindakan korektif bila hasil yang diperoleh
belum sesuai dengan indikator yang telah ditentukan.
2
Wakil Rektor II
1. Bersama-sama mengendalikan kegiatan pengabdian
Dekan
kepada masyarakat.
Kaprodi
2. Bersama-sama melakukan tindakan korektif atau
preventif untuk memperbaiki Pendanaan standar yang
relevan dengan hasil audit
3
Kabag LPPM
1. Bersama-sama dengan TIM Audit merekomendasikan
hal-hal yang menjadi tindakkan preventif dan korektif
yang harus dilakukan auditee
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BAB VI

MANUAL PENINGKATAN PENDANAAN
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
MASYARAKAT
6.1

Tujuan Manual
Manual peningkatan standar pengabdian kepada masyarakat ini disusun agar dapat
digunakan sebagai pedoman untuk meningkatkan standar pengabdian kepada
masyarakat berdasarkan hasil evaluasi pada saat audit internal.

6.2.

Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya
Manual ini berlaku untuk peningkatan salah satu indikator kinerja setelah suatu siklus
penjaminan mutu berakhir. Dalam kegiatan audit akademik dilakukan Site Visit ke
unit/Program Studi. Dari hasil rekomendasikan yang diberikan oleh tim audit bersamasama dengan LPPM maka selanjutnya program studi menetapkan rencana tindak lanjut
untuk semester tahun berikutnya.

6.3.

Subjek yang Terkait
Subyek /pihak yang terlibat dalam peningkatan standar isi pembelajaran adalah:
a. Rektor
b. Wakil Rektor II
c. Ketua LPPM
d. Tim Adhoc
e. Ketua Program Studi

6.4.

Rincian Kegiatan Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran
Uraian untuk manual peningkatan standar pengelolaan penelitian adalah:
No
Subyek/ Pelaku
Penjelasan Tentang Kegiatan yang dilakukan
1
Rektor
1. Membentuk dan mengesahkan tim Adhoc penyusun
peningkatan standar Pendanaan pengabdian kepada
masyarakat melalui SK Rektor
2. Mengesahkan dan memberlakukan standar yang baru
yang merupakan peningkatan dari standar yang sudah
ada melalui SK Rektor
2
Wakil Rektor II
1. Bersama dengan Ka LPPM dan Tim Adhoc menyusun
standar yang sudah didukung dengan ditingkatkannya
dan norma-nora yang harus diperhatikan pada saat
menetapkan standar
2. Mensosialisasikan standart yang telah ditetapkan.
3
LPPM
1. Membantu Rektor menentukan tim Adhoc peningkatan
standar pengabdian kepada masyarakat.
2. Bersama-sama dengan Warek III dan Dekan melakukan
sosialisasi standar yang telah ditingkatkan
3. Bersama tim Adhoc melakukan finalisasi standar yang
telah mengalami peningkatan
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4

Tim Adhoc

4

Ketua
Studi
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1. Mengumpulkan dan mendalami peraturan serta
perundang-undangan yang mengatur tentang aspek
pembelajaran di perguruan tinggi.
2. Melakukan telaah atas peraturan dan kebijakkan
yayasan serta institusi terkait dengan proses
pengabdian kepada masyarakat
3. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT
analisis
4. Melaksanakan studi pelacakkan atau survey tentang
aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap
pemangku kepentingan internal dan atau eksternal
5. Merumuskan draf awal standar pengabdian kepada
masyarakat
6. Bersama Warek II, Dekan dan LPPM melakukan
sosialisasi draf standar ke stakeholder internal dan
eksternal untuk memperoleh masukkan
7. Memfinalisasi
standar
dengan
memperhatikan
masukkan stakeholder
Program Bersama-sama dengan dosen melakukan perbaikkan atau
peningkatan standar terhadap indikator yang sudah dicapai
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